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Futuro do Audiovisual em debate

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Os novos mercados de 

trabalho estão - direta ou 

indiretamente - ligados à 

imagem. Redes sociais, 

serviços de streaming, 

criaçãod e séries para web 

e tevê, conteúdo para 

youtube... Que transfor-

marções o audiovisual vai 

trazer para a sociedade e 

para o mercado de traba-

lho? A Associação Brasilei-

ra de Cinematografi a, com 

correalização da Cinema-

teca Brasileira vai promo-

ver várias mesas de de-

bate nesse sentido, com 

entrada franca, na Vila Ma-

riana, entre 9 e 11 de maio. 

A sede do evento só pode-

ria ser a própria Cinema-

teca, que ocupa um dos 

mais belos prédios histó-

ricos da cidade.  P����� 8

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

MOURA 320,00 330,00 360,00 350,00 480,00
HELIAR 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
DELCO 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
CRAL 280,00 240,00 320,00 270,00 390,00
ELETRAN 260,00 230,00 280,00 240,00 330,00
EXCELL - 220,00 - 230,00 -

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646

Página 3 - História do bairro - Parte XXX

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: por que as 
bandas marciais desapareceram?

Comidinhas veganas são 
destaque em duas diferentes 
feiras de artesanato locais
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Hortas urbanas ensinam

FESTA DE ANIVERSARIANTES 
dos associados do Esporte Clube Vila Mariana

FESTA DE ANIVERSARIANTESFESTA DE ANIVERSARIANTES
Venham   participar!!!

Av. Domingos de Moraes, 1768 - Vila Mariana

Informações pelo  pelo tel.: 5571-2000
Av. Domingos de Moraes, 1768 - Vila Mariana

Música ao vivo com o
tecladista Cláudio Felixtecladista Cláudio Felix

Dia 05 de maio das 18:00h às 24:00h - Ingressos:   R$ 20,00 por pessoa

JR SÃO JUDAS
PARAFUSOS E FERRAMENTAS

A SUA LOJA DE 
PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS
Av. Fagundes Filho, 931 - São Judas 

Fones: 2371-1126 * 2275-0843
email: jrpar@terra.com.br

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

15 ANOS DE CECI GRELHADOS!!!

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

ESPETINHOS

VÁRIOS 

SABORES

SÓ R$ 6,OO/CADA

BIFE ANCHO E 

CHORIZO - DE 

R$ 85,90 POR

R$ 59,00
SERVE ATÉ 3 PESSOAS!

Valorizar o alimento, evitar o desperdício, aproveitar 

cascas, talos, sementes, folhas e serragens... As hortas ur-

banas trazem muitas lições para quem quer reduzir a pro-

dução de lixo. A horta existente no telhado do Centro Cultu-

ral comemorou 5 anos no último fi m de semana.  P����� 2
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N a  edição anterior da 
coluna Meio Ambien-
te, foram apresentadas 

cinco dicas básicas para quem 
quer diminuir o lixo gerada no 
ambiente doméstico diariamen-
te. Agora, há outras atitudes 
também relativamente simples 
e que podem contribuir ainda 
mais para que o volume que vai 
diariamente para aterros sanitá-
rios seja menor.  

Cada morador da capital 
“joga fora” diariamente mais 
de 1 quilo, em média, conside-
rando-se tanto rejeitos (bitucas 
de cigarro, papel sanitário), lixo 
orgânico (sobras de comida, por 
exemplo) quanto materiais que 
poderiam ser doados, reaprovei-
tados ou reciclados.

Para quem quer ir um pouco 
além do não desperdício e dos 
3R’s, aqui vão algumas atitudes 
importantes. 

 

Plante e cultive 
Participar da coleta seletiva é 

essencial, especialmente quan-
do sabemos que 35% de todo 
material que vai para aterros, 
atualmente, poderia ser recicla-
do. E basta descartar todos os 
itens recicláveis, de diferentes 
materiais, em um único saco e 
colocar para o caminhão retirar 
no dia e horário adequado. Para 
saber quando a coleta seletiva 
vai passar em sua rua, acesse: 
www.ecourbis.com.br/ecoleta.
aspx. A Ecourbis Ambiental é 
a concessionária que presta os 
serviços de coleta domiciliar 
tradicional e seletiva nas zonas 
sul e leste da cidade. 

Mas, ainda assim, muito do 
que vai para o lixo é material 
orgânico e por isso é importante 
aprender a valorizar a alimenta-
ção cotidiana.  Ter vasinhos de 
temperos, por exemplo, é uma 
escolha que representa pouco 

espaço ocupado e um novo olhar 
sobre a alimentação. Jardins ver-
ticais ou sobre o teto são outras 
escolhas para quem quer ir além

Para quem não pode cuidar 
com frequência de uma pequena 
plantação doméstica, outra boa 
atitude urbana é frequentar e 
participar de hortas comuni-
tárias. 

Os visitantes podem inclusive 
levar restos de folhagens de seus 
jardins ou cascas de ovos, fru-
tas, legumes e verduras de suas 
casas (desde que sem tempero) 
para que sejam transformados 
em adubo natural. Dá até para 
colher algum produto!

Uma das mais conhecidas e 
belas da cidade, aberta à comu-
nidade  é a do Centro Cultural 
São Paulo (foto ao lado). Fica na 
Rua Vergueiro, 1000, ao lado da 
estação de mesmo nome, no Pa-
raíso. Outra bem ativa é a Horta 
Comunitária da Saúde, que fica 
na Rua Paracatú, 66, final da Rua 
das Uvaias, metrô Saúde. Tem 
mutirão  todo segundo domin-
go do mês, das 9:00 às 13:00h, 
exceção aos feriados e datas 
especiais como dia das maes e 
dos pais(adiado para o próximo 
domingo ou outra data a ser 
anunciado no dia do evento).

Seja um consumidor 
consciente 

Comprar apenas o necessá-
rio, doar (ou vender) o que está 
sobrando em casa são atitudes 
de um consumidor consciente.  
Mas é igualmente importante 
manter contato com empre-
sas para compartilhar infor-
mações que podem contribuir 
para poupar recursos naturais 
e preservar o meio ambiente. 

Se um produto adquirido 
consome muita energia, é im-
portante informar esse desem-
penho para que novos modelos 

possam ser aprimorados. Se 
o consumidor não sabe o que 
fazer com uma embalagem, por 
exemplo, quando o produto 
acaba, um contato com o SAC 
da indústria é essencial. 

As empresas precisam orien-
tar seus consumidores sobre 
o descarte correto em outros 
casos: lâmpadas, medicamentos, 
eletroeletrônicos. Em muitos 
deles, aliás, cabe à indústria 
transformar esses resíduos ou 
descartá-los de forma não agres-
siva ao meio ambiente. 

Ligue para se informar, su-
gerir, reclamar. Empresas que 
fazem produtos melhores e ga-
rantem destinação correta dos 
descartes são empresas que se 
preocupam com o meio ambiente  

Também é preciso ponderar, 
sempre, enquanto consumidor, 
quando é efetivamente o mo-
mento de trocar um produto 
novo. O novo modelo conta 
com recursos indispensáveis ou 
é possível manter o anterior? É 
preciso comprar outro aparelho 
porque o atual tem um defeito 
ou é possível consertá-lo? Na 
mesma linha, informe sempre às 
empresas sobre defeitos que têm 
reparo muito caro que obrigam 
o consumidor a optar por uma 
nova aquisição em vez de levá-lo 
à assistência técnica..

Aprenda receitas 
com cascas

O passo inicial é evitar o des-
perdício: que alimentos se estra-
guem na geladeira, congelar até 
mesmo pequenas quantidades, 
calcular compras, cardápios e 
quantidades de comida.

Para além dessas medidas bá-
sicas, quem quer evitar a geração 
de resíduos pode aprender a usar 
cascas dos alimentos, folhas, 
sementes, talos...

Sopas, sucos, saladas, doces, 

petiscos e várias outras receitas 
altamente nutritivos podem ser 
feitas com folhas do brócolis, 
cascas de melancia, sementes de 
abóbora.. Em nosso site, é pos-
sível baixar um livro de receitas 
com aproveitamento integral dos 
alimentos. 

Descubra o 
upcycling 

Criatividade e um pouco de 
disposição podem fazer toda 
a diferença quando se trata de 
evitar a geração de resíduos. 

Um conceito que surgiu há 
mais de 20 anos só agora vem 
ganhando popularidade e am-
pliando alcance: é o upcycling. 

Pode parecer complicado, 
mas a ideia é simples: transfor-
mar produtos usados em novos 
objetos.

É diferente, portanto da reci-
clagem, que tritura e derrete o 
material (vidro, alumínio, papel 
ou plástico) para produzir novos 
artigos - e com isso gasta bastan-
te energia e tem custo elevado 
em algumas situações.

Também não é a mesma coi-
sa que o reaproveitamento, em 
que apenas se utiliza novamente 
um objeto para uso idêntico ou 
semelhante, como um pote de 
vidro comprado com azeitonas 
que se transforma em pote para 
armazenar grãos em casa - mas 
continua sendo um pote de vidro.

No upcycling, técnicas mais 
artesanais e simples, de baixo 
custo, são usadas para transfor-
mar o pote de vidro em uma 
luminária, com instalação de 
fiação e implantação de uma 
lâmpada. Ou uma calça jeans em 
uma sacola, filtros de café usados 
em abajures, rolhas de garrafas 
em tapetes de cortiça, cabos de 
vassoura em varais ou suportes 
de plantas, entre outras ideias 
criativas de transformação. 

M E I O A M B I E N T E

Quatro ideias para quem 
quer ir mais longe na
redução de resíduos

PASSEIOSREUTILIZE

Roupas infantis e adulto, len-
çóis, calçados e outros objetos em 
bom estado que estejam encosta-
dos em sua casa podem ser de 
grande utilidade para vítimas de 
diferentes ocorrências na cidade.  
A Cruz Vermelha é frequente-
mente acionada pela Defesa Civil 
do Município está centralizando 
as arrecadações. Todo esse ma-
terial é triado e entregue a pes-
soas que estejam necessitando. 

Vale destacar que a sede da 
Cruz Vermelha fica em corredor 
de fácil acesso - a Avenida Mo-
reira Guimarães, continuação da 
Av. 23 de Maio  - no coração do 
Planalto Paulista e próxima ao 

Aeroporto de Congonhas. O en-
dereço é  Av. Moreira Guimarães, 
699, próximo ao aeroporto de 
Congonhas, no Planalto Paulista.

No momento, a Cruz Ver-
melha arrecada doações para 
os desabrigados por incêndio 
que atingiu prédio no centro da 
cidade e também agasalhos para 
o inverno que se aproxima. 

Cruz Vermelha arrecada 
doações na região

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação final de resí duos. Esta pági-
na conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação final de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 
das 32 Prefeituras Regionais, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educa-
ção ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br. amlurb

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Sesc Avenida Paulista ensina sustentabilidade
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São 17 andares que reúnem 
diversos ensinamentos sobre 
sustentabilidade e respeito ao 
meio ambiente. No renovado 
prédio do Sesc Avenida Paulis-
ta, a preocupação com o meio 
ambiente se traduz em paraci-
clos onde os visitantes pode-
rão estacionar suas bicicletas e 
evitar o uso do carro. Ou em 
jardins horizontais e pequenas 
hortas espalhadas pelos pisos. 
Grandes janelas aproveitam a 
luminosidade natural e evitam o 
desperdício de energia, ao mes-
mo tempo em que têm proteção 
contra os raios Ultravioleta. 

Há ainda reaproveitamento 
da água da chuva e de banhei-
ros, acionamento de escadas 

e iluminação nos andares por 
sensores, bebedouros com es-
tímulo ao uso de garrafinhas 
reutilizáveis pelos usuários, sem 
descartáveis.  Sobre a cobertura 
do prédio, há um teto verde 
que, embora não esteja aberto à 
visitação, ajuda na ambientação.

Além de ter gerado baixa 
quantidade de entulho, a refor-
ma do prédio ainda se preocu-
pou em criar áreas para separa-
ção dos resíduos gerados pelos 
usuários - estimados em 18 mil 
semanais a partir da abertura da 
unidade, que ocorreu no último 
fim de semana. 

Outro destaque que faz do 
Sesc Paulista um bom passeio é 
o Mirante no 17o andar, com vis-

ta de 360 da cidade. A entrada 
é gratuita.  Ali, há também uma 
cafeteria com opções veganas e 
incentivo à alimentação natu-
ral.  Bem localizado, perto das 
estações Paraíso (linha Azul) e 
Brigadeiro (linha Verde), o pré-
dio é ainda servido pela ciclovia 
da avenida Paulista e pelas inú-

meras linhas de ônibus que têm 
parada ali: ou seja, é um pas-
seio para não se fazer de carro.

A unidade fica na Avenida 
Paulista, 119, Paraíso. Telefone: 
3170-0800. Abre de terça e do-
mingo das 10h às 19h, de quarta 
a sábado das 09h às 22h. Fecha 
às segundas.
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HORTA COMUNITÁRIA DO CENTRO CULTURAL
 SÃO PAULO EXISTE HÁ  CINCO ANOS E, COMO 
OUTRAS DA CIDADE, PODE SER FREQUENTADA POR 
MORADORES QUE GOSTAM DE APRENDER



04 DE MAIO DE 2018 PÁG. 03

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 31

Por que não existem mais 
bandas marciais e desfi les?

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*
* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e apoio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

Na verdade, ainda existem 
algumas bandas marciais e 
fanfarras organizadas, des-
files cívicos promovidos em 
especial na Semana da Pátria, 
em setembro. Mas, são cada 
vez mais raros. 

Nas décadas de 1960, 
1970, 1980 e até a década de 
1990, as bandas marciais eram 
comuns. “Nossa banda fez 
história. Além de participar 
dos desfi les cívicos, apresen-
tava-se em concursos dentro 
e fora de São Paulo, ganhan-
do muitos troféus”, relembra 
a fundadora da Escola Nossa 
Senhora das Graças, Lucy 
Nieman. Ela destaca o capri-
cho dos uniformes, a leveza 
e graciosidade das balizas 
que carregavam estandartes 
e bandeiras, o empenho dos 
alunos em cada um dos ins-
trumentos. 

“Outro destaque de nos-
sa banda foi a atuação do 
maestro Álvaro, que não só 
garantiu a iniciação musical em 
muitos dos estudantes, como 
também organizou até a cria-
ção de hinos em homenagem 
à própria escola e ao bairro 
onde está sediada, a Cidade 
Vargas”, conta a diretora. Os 
dois filhos, a nora e o genro 
de dona Lucy participaram da 
banda. 

“Foi um capítulo muito 
importante da história da 
Escola. Os alunos amavam 

e tinham orgulho de parti-
cipar, ao mesmo tempo em 
que aprendiam a tocar um 
instrumento, ganhavam no-
ções musicais e artísticas que 
levavam para a vida adulta, in-
dependentemente da carreira 
que pretendiam seguir”, avalia 
a assistente de direção Márcia 
Tavares Nieman.  Ela própria 
participou da banda na déca-
da de 1970 e se lembra de ter 
participado não só de desfi les 
e concursos, como também 
de eventos importantes como 
a inauguração de várias esta-
ções do metrô, a visita do pre-
sidente da República e outros. 

“As bandas aos poucos 
foram perdendo espaço na 
agenda das famílias. Era muito 
complicado para os pais garan-
tirem presença dos fi lhos em 

As balizas eram um grande destaque dos desfi les, 
acompanhando as bandas marciais

ensaios ao longo da semana 
e ainda participarem de con-
cursos e apresentações em 
outras cidades, muitas vezes 
aos domingos pela manhã”, 
constata Márcia. 

Mas, ela pondera que a va-
lorização da música permanece 
forte. “Além de mantermos 
viva a história da nossa banda 
entre os alunos e suas famílias, 
hoje a Educação Musical faz 
parte do currículo da escola 
desde a Educação Infantil até 
o 5o. ano do Ensino Fundamen-
tal. Do 6o. ao 9o. ano, ainda 
há aulas de Canto-Coral, Rítmo 
e Arte do Corpo”, diz Márcia, 
ressaltando que os tempos 
mudam, mas a importância da 
arte, da música e dos símbolos 
nacionais per-
manece. Praça�Barão�de�Angra,�91�

Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP
Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

Escola�Nossa�Senhora�das�Graças�-�ENSG

@escolaensg

/escolaensg

FAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
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•GASTRONOMIA

Eventos veganos marcam 
fi m de semana na região

Desde 1969 respeitando seu paladar

Av. Jabaquara, 550
Praça da Árvore

 Fones: 5581-8093 * 2578-2165

Duas feirinhas veganas 
com opções de presentes e 
também comidinhas diversas 
vão acontecer nesse fim de 
semana na região. 

Para saborear na hora, ha-
verá itens normalmente feito 
com carnes e derivados de lei-
te e ovos mas que, garantem 
os organizadores e adeptos 
do veganismo, também são 
bem saborosos. 

Na Vila Mariana, o Espaço 
Vegan abre às 10h desse do-
mingo com yoga e meditação 
com Cláudio Duarte; para as 
crianças haverá Marcya Harco 
narrando histórias infantis das 
12h às 13h e das 18h às 19h; 
entre outras atividades e pa-
lestras, todas gratuitas. 

Entre os quitutes ofereci-
dos, comida mexicana, ham-
búrgueres e hot dogs - tudo 
sem carne, obviamente - e 
muitos doces, bolos e pães 
feitos sem leite ou ovos. 

O Encontro Vegano será 
na Rua Joaquim Távora, 605 
– Vila Mariana – São Paulo/SP 
(perto do metrô Ana Rosa) 
dia 6 de maio, domingo; das 
12h às 20h  - Yoga e Meditação 
às 10h. Entrada franca, ativida-
des gratuitas.

Mimo
Outro evento que mescla 

gastronomia, artesanato e 
compras veganas é o Mimo 
Market, uma feira livre e mul-
ticultural que está ocupando 
o Memorial 17 de Julho, em 
frente ao Aeroporto de Con-
gonhas. 

Projeto mensal, o MIMO 

é um trabalho contínuo que 
será realizado até o fi nal do 
ano e quer revitalizar a praça, 
cenário do acidente da TAM, 
em 2007.

O evento está até refor-
mando partes do espaço e 
vai continuar trazendo mais 
benefícios ao local durante as 
edições futuras.

O MIMO ocupa os 2000m² 
da praça com expositores va-
riados (roupas, produtos para 
pets, decoração, saboaria e 
outros), ofi cinas de artesana-
to, música e grafi te ao vivo, 
espaço para crianças, além 

de, nesta edição, contar com 
fl ash tattoo.

A segunda edição aconte-
ce no sábado e domingo, 5 e 
6 de maio, das 12h às 20h, e já 
tem mais de 60 expositores 
confi rmados, entre eles o Ve-
gan Club, que oferece diver-
sos produtos veganos e feira 
de comidas. A programação 
ainda tem live painting com o 
grafi teiro e muralista REMO, 
mostra de arte itinerante da 
FATCAP Galeria, bandas e DJs.

A entrada é gratuita. Fica 
na Rua Baronesa de Bela Vis-
ta, 203.

Bombons ou 
trufas para a 
mamãe?

Ainda não sabe com que pre-
sentear a mamãe? Que tal uma 
linda e saborosa caixa de trufas 
preparada artesanalmente por 
um renomado atelier de doces? 

É possível também per-
sonalizar um kit de docinhos 
variados, entre brigadeiros, 
camafeus, mini churros, bom-
bons de orango com chcolate... 
Localizado na rua Carneiro da 
Cunha, o Atelier Alessandra To-
nisi tem todos esses produtos e 
muito mais.

Quem preferir, ainda pode 
encomendar ou comprar na 
hora um bolo ou torta doce para 
fechar com chave de ouro o al-
moço do dia das Mães. Torta 3 
mousses, o S’more Cake, o Bolo 
Kit Kat com Nutella e Morango 
a torta Trufada com Caramelo 
e Flor de Sal, Red Velvet estão 
entre as opções. Há ainda mini 
bolos, como o merengue com 
morango, que derrete na boca e 
reúne uma verdadeira explosão 
de sabores. sem falar nos brow-
nies de diferentes composições. 

Fica na Rua Carneiro da 
Cunha, 317 - Saúde. Fone: 4508-
3606. Veja mais em facebook/
atelieralessandratonisi; e insta-
gram: @alessandra_tonisi. 

A loja funciona todos os dias: 
de segunda a sábado das 8h às 
20h; domingos das 11h às 19h.
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Na Swift, você encontra variedade em tipos e cortes de carne, com os melhores 
preços da região. Os produtos são congelados diretamente na origem, mantendo

 os nutrientes, o sabor e a suculência. Assim, sua receita fica ainda mais especial.

Venha nos visitar
Vila Mariana – Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 463 – Vila Mariana

Cursino – Avenida do Cursino, 817 – Cursino

/mercadodacarneswift

Veja mais endereços em swift.com.br

/swiftmercadodacarne

/swiftmercadodacarne
Klabin: Rua Rodrigo Vieira, 437
Luís Góis: Rua Luís Góis, 606
Borges Lagoa: Rua Borges Lagoa, 399
Planalto Paulista: Av. José Maria Whitaker, 521

Tutóia: Rua Tutóia, 435
Bosque da Saúde: Av. do Cursino, 2.500
Saúde: Rua Carneiro da Cunha, 410
Chácara Inglesa: Rua Vigário Albernaz, 92

STROGONOFF DE FRANGO

PICADINHO DE COXÃO MOLE COPA LOMBO

TIBONE

R-SWF-8803.6.3-Anuncio_Jornal_Zona_Sul_VLMariana_Cursino.indd   1 03/05/18   16:46

Petisco em estilo mexicano estará no Espaço Vegan 
nesse domingo, 6, na Vila Mariana
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#moda #agenda 

Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Shopping Plaza Sul
Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 23h  (lojas, das 10h às 22h), e, 
aos domingos, das 10h às 23h (lojas, das 14h às 20h).  Endereço: Praça Leonor Kauppa, 100, 

Saúde, São Paulo (SP). SAC: 4003-7220. www.shoppingplazasul.com.br 

#NOVOPLAZASUL

 Shopping Plaza 

Sul apresenta, no perí-

odo de 2 a 13 de maio, 

a campanha “Vida de Mãe”, com a 

proposta de uma reflexão sobre o papel 

da maternidade e as tarefas atribuídas 

a mãe no ambiente familiar, buscando 

romper rótulos como o de que “mãe 

é tudo igual” e “dá conta de tudo”. 

A campanha, promovida pela Sonae 

Sierra Brasil, proprietária do empreen-

dimento, faz uso do bordado propondo 

mensagens a serem desconstruídas, em 

um resgate da antiga prática entre as 

mulheres.

Para trazer essa reflexão, o empre-

endimento preparou um painel lúdico 

para fotos, no qual o público poderá 

homenagear as mães. No cenário que 

compõe o mural, haverá letras para que 

os participantes escrevam o nome da 

mãe, pendurem em um varal feito de 

linha, tirem fotos e publiquem em suas 

redes sociais. O espaço é aberto para o 

público de todas as idades e tem acesso 

gratuito.

SERVIÇO

Painel para fotos

Data: 03 a 13 de maio

Horário: 12h as 20h

Local: Praça de eventos 

Gratuito

Divulgação

Shopping Plaza Sul estimula quebra de 
estereótipos em campanha do Dia das Mães

Dicas de presentes para o Dia das Mães
Procurando dicas para o Dia das 

Mães? Veja o que os especialistas 
sugerem e venha ao Shopping Plaza 
Sul para encontrar a melhor opção. 😉😉

1. Ana Capri
A marca oferece vários mode-

los de sapatos, sapatilhas, botas e 
bolsas. Seguindo as tendências do 
Inverno 2018, o veludo vem com 
tudo na coleção.

2. Clube Morena Rosa
O macacão flare com cores quen-

tes é um hit da estação e vai deixar 
as mulheres em sintonia com a moda.

3. TVZ
Conjunto Blazer/ Calça em alfaia-

taria para esbanjar elegância.

4. Loungerie
O pijama bordô confortável é 

um clássico e agrada em qualquer 
idade.

Fraldário completamente renovado
#atualize-se

O

1 2 3 4

Fut-Encontro: dia 8
com Antonio Petrin

O tema do próximo Fut-Encontro no Plaza 
Sul será a preparação da Seleção brasileira para 
a Copa do Mundo Fifa 2018, da Russia. Como 
convidados, Antonio Petrin (repórter e apre-
sentador da Band), Bruno Monteiro (repórter 
band), Adriano Dolph (repórter TV Gazeta), 
Celso Cardoso (Reporter e apresentador  
TV Gazeta) e Edu Bala (ex-jogador  
do Palmeiras). Praça de Eventos - P0.  
A participação é gratuita. A partir das 19h 

Shopping Plaza Sul: 
ponto oficial para troca 
de figurinhas Panini

O Shopping Plaza Sul conta com um  
espaço exclusivo Panini para a troca de  
figurinhas faltantes de seus álbuns.  
Os visitantes poderão se encontrar na Praça de 
Eventos - piso térreo do Shopping. A troca de 
figurinhas acontecerá até junho, de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 22h; sábados e  
domingos, das 14h às 20h. Evento gratuito

Show de Craques
Começa nessa sexta, dia 4 de maio, o 

“Show de Craques”, um evento que  
reúne futebol e diversão, por meio de atrações 
em espaços temáticos, onde o público  
poderá desafiar adversários ou a si mesmo, 
testando as habilidades com a “bola no pé”.  

O evento reúne três atividades: Sinuca  
Maluca, Chute ao Alvo e uma atração de  
realidade virtual complementará a  
experiência e fará com que o jogador 
sinta-se um “craque do futebol”. 

Vai até 28 de maio, de segunda a sexta, 
das 14h às 20h, e aos sábados  
das 13h às 21h no P1 – em frente à  
Academia Monday. Evento gratuito

As novidades no #NovoPlazaSul não param! 😉😉
O Shopping Plaza Sul está em completa refor-

mulação, ampliando seu mix de lojas e serviços, 
modernizando os espaços, a fim de oferecer 
mais conforto e serviços aos consumidores e 
visitantes.

Uma dessas novidades é o novo fraldário 
que está totalmente reformado, trazendo mais 
conforto para os bebês: poltronas para auxi-
liar durante a amamentação, iluminação leve, 
espaço para troca de fraldas, itens para ajudar 
na higienização do bebê, como fraldas e lenços 
umedecidos, empréstimos de carrinhos de bebês 
para passear no shopping e uma área para o 
aquecimento de papinhas.

Há ainda banheiros infantis, para os pequenos 
que já não são mais tão pequenos assim. 

Em breve, você terá um Novo Plaza Sul com 
todos os espaços completamente renovados.



GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Retificação das Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, 
tendo a entidade GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2016 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, 
não obstante, a entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de janeiro de 2017

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2016 2015 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 61.822.090 1.231.622 PASSIVO CIRCULANTE 60.186.052 117.966
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3.1) 3.123.148 299.857  FORNECEDORES (NOTA 3.8.1) 1.285.195 0
 CLIENTES (NOTA 3.2) 4.258.969 693.405  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 3.8.2) 1.824.774 104.928
 ADIANTAMENTOS 30.729 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (NOTA 3.8.3) 11.467.218 13.038
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 3.3) 808.524 238.360  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 3.8.4) 25.769.275 0
 ESTOQUES (NOTA 3.5) 34.409 0  PROVISÕES 19.839.590 0
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 3.4) 53.566.311 0
NÃO CIRCULANTE 42.704 19.709 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.678.742 1.133.365
 IMOBILIZADO (NOTA 3.7) 42.704 19.709  SUPERAVIT ACUMULADO 1.678.742 1.133.365
ATIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331 PASSIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2016 2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 67.527.628 12.758.869 2016 2015
Receita de Prestação de Serviços 19.457.462 12.758.869 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 48.070.166 0 Superávit do Período 545.376 343.784

Caixa Gerado pela Atividade 545.376 343.784

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (110.126) (86.373) Clientes (3.565.564) (693.405)  

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (110.126) (86.373) Adiantamentos (30.728) 864.099

Tributos a Compensar (570.164) (238.360)

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 67.417.502 12.672.496 Estoques (34.409) 0

(-) Custos dos Serviços Prestados (14.687.735) (11.198.131) Contratos de Gestão (27.797.036) 0

(-) Custos dos Contratos de Gestão (42.041.062) 0 Fornecedores 21.124.785 0

Obrigações Tributárias 1.719.846 103.453

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 10.688.705 1.474.365 Obrigações Trabalhistas 11.454.180 (143.696)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 2.846.286 235.875

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (4.114.225) (1.130.581)

(-) Despesas com Pessoal (174.294) (236.462) Atividades de Investimento

(-) Despesas Administrativas (3.892.299) (874.946) Aquisições de Ativos Imobilizados (22.995) (4.760)

(-) Despesas Tributárias 0 (789) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (22.995) (4.760)

(-) Resultado Financeiro Líquido (47.632) (18.384)

Aumento Líquido de Caixa 2.823.291 231.115

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (6.029.104) 0

(-) Despesas Administrativas (6.010.714) 0 Disponibilidades
(-) Resultado Financeiro Líquido (18.390) 0 No início do exercício 299.857 68.742

No final do exercício 3.123.148 299.857

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.376 343.784 Variação das Disponibilidades de Caixa no Período 2.823.291 231.115

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014 789.582 0 789.582

Superávit do Exercício 0 343.784 343.784

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366

Superávit do Exercício 0 545.376 545.376

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2016, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao final do ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa Isabel, 
Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da família. Nesse exercício houve a finalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações financeiras.

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a 
contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.

3.6. Seguros

3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 3.7.  Imobilizado

Caixa 728 0 É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação 
de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, considerando a vida útil 
econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos 
contratos de Gestão assinados com os órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.

Bancos Conta Movimento 3.122.420 48.693

Aplicações Financeiras 0 251.164
TOTAL 3.123.148 299.857 3.8.  Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e 
não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação.

3.2.  Recebíveis à Curto Prazo
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal da Estância Turisitica de Avaré 44.839 44.839 3.8.1.  Fornecedores

Pref. Municipal de Pirapora do Bom Jesus 189.247 85.277 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Barra do Turvo 0 133.785 Fornecedores Nacionais 1.285.195 0

Pref. Municipal de Mineiros do Tietê 91.258 85.880 Outras Obrigações 1.661.204 0

Pref. Municipal de Agudos 0 1.400 Provisões Diversas 18.178.385 0

PAMESP - Botucatu 1.099.453 342.224 TOTAL 21.124.784 0

Pref. Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 0 3.8.2.  Obrigações Tributárias

Pref. Municipal de Santa Isabel 61.067 0 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Amparo 177.498 0 IRRF s/Salarios a Recolher 1.577.393 104.927
TOTAL 4.258.969 693.405 PIS s/ Salários a Recolher 28.231 0

IRRF a Recolher - terceiros 53.874 0
3.3.  Impostos a Recuperar CSL, COFINS - Terceiros 165.090 0
Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. ISS  - Terceiros 186 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 TOTAL 1.824.774 104.927

IRRF a Compensar 140.791 31.382 3.8.3.  Obrigações Trabalhistas e Pevidenciárias e Outras

Pis Retido a Compensar 37.606 2.370 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

COFINS Retido a Compensar 172.434 10.940 Obrigações com Pessoal 7.624.854 0

CSSL Retido a Compensar 57.478 3.646 Obrigações Previdenciarias 2.743.799 7.156

INSS Retido a Compensar 400.215 190.022 Provisões Trabalhistas 1.089.276 3.898
TOTAL 808.524 238.360 TOTAL 11.457.929 11.054

3.4. Contratos de Gestão
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras. 3.8.4.  Recursos de Terceiros a Realizar

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Santa Isabel 167.573 0 Pref. Municipal de Santa Isabel 74.192 0

Pref. Municipal de Parauapebas - PA 35.767.568 0 Pref. Municipal de Parauapebas - PA 17.775.295 0

Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.017.988 0 Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.024.069 0

Pref. Municipal de Canoas - RS 16.613.180 0 Pref. Municipal de Canoas - RS 7.044.103 0
TOTAL 53.566.309 0 TOTAL 25.769.275 0

3.5.  Estoque 3.9.  Patrimônio social
Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, o superávit apurado no período de R$ 545.376, 
destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não 
aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit 
Acumulado”.DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Materiais Diretos 6.591.567 0 3.10.  Aplicação de recursos
Materiais Indiretos 0 0

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e 
estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                Materiais Consumo 0 0

Outros Estoque (-) -6.557.158 0
TOTAL 34.409 0
3.11.  Apresentação do resultado abrangente

Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os 
associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.

3.12.  Estimativas e julgamentos contábeis

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

3.13.  Seguros

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros 
contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, em 
razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2016 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. !
Uma auditore envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. !
Acreditamos qua a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 06 de setembro de 2017 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.016.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2016
Cotia - SP, 17 de Abril 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.016, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2016,

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki

Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Retificação das Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, 
tendo a entidade GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2016 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, 
não obstante, a entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de janeiro de 2017

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2016 2015 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 61.822.090 1.231.622 PASSIVO CIRCULANTE 60.186.052 117.966
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3.1) 3.123.148 299.857  FORNECEDORES (NOTA 3.8.1) 1.285.195 0
 CLIENTES (NOTA 3.2) 4.258.969 693.405  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 3.8.2) 1.824.774 104.928
 ADIANTAMENTOS 30.729 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (NOTA 3.8.3) 11.467.218 13.038
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 3.3) 808.524 238.360  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 3.8.4) 25.769.275 0
 ESTOQUES (NOTA 3.5) 34.409 0  PROVISÕES 19.839.590 0
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 3.4) 53.566.311 0
NÃO CIRCULANTE 42.704 19.709 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.678.742 1.133.365
 IMOBILIZADO (NOTA 3.7) 42.704 19.709  SUPERAVIT ACUMULADO 1.678.742 1.133.365
ATIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331 PASSIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2016 2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 67.527.628 12.758.869 2016 2015
Receita de Prestação de Serviços 19.457.462 12.758.869 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 48.070.166 0 Superávit do Período 545.376 343.784

Caixa Gerado pela Atividade 545.376 343.784

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (110.126) (86.373) Clientes (3.565.564) (693.405)  

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (110.126) (86.373) Adiantamentos (30.728) 864.099

Tributos a Compensar (570.164) (238.360)

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 67.417.502 12.672.496 Estoques (34.409) 0

(-) Custos dos Serviços Prestados (14.687.735) (11.198.131) Contratos de Gestão (27.797.036) 0

(-) Custos dos Contratos de Gestão (42.041.062) 0 Fornecedores 21.124.785 0

Obrigações Tributárias 1.719.846 103.453

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 10.688.705 1.474.365 Obrigações Trabalhistas 11.454.180 (143.696)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 2.846.286 235.875

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (4.114.225) (1.130.581)

(-) Despesas com Pessoal (174.294) (236.462) Atividades de Investimento

(-) Despesas Administrativas (3.892.299) (874.946) Aquisições de Ativos Imobilizados (22.995) (4.760)

(-) Despesas Tributárias 0 (789) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (22.995) (4.760)

(-) Resultado Financeiro Líquido (47.632) (18.384)

Aumento Líquido de Caixa 2.823.291 231.115

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (6.029.104) 0

(-) Despesas Administrativas (6.010.714) 0 Disponibilidades
(-) Resultado Financeiro Líquido (18.390) 0 No início do exercício 299.857 68.742

No final do exercício 3.123.148 299.857

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.376 343.784 Variação das Disponibilidades de Caixa no Período 2.823.291 231.115

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014 789.582 0 789.582

Superávit do Exercício 0 343.784 343.784

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366

Superávit do Exercício 0 545.376 545.376

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2016, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao final do ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa Isabel, 
Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da família. Nesse exercício houve a finalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações financeiras.

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a 
contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.

3.6. Seguros

3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 3.7.  Imobilizado

Caixa 728 0 É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação 
de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, considerando a vida útil 
econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos 
contratos de Gestão assinados com os órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.

Bancos Conta Movimento 3.122.420 48.693

Aplicações Financeiras 0 251.164
TOTAL 3.123.148 299.857 3.8.  Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e 
não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação.

3.2.  Recebíveis à Curto Prazo
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal da Estância Turisitica de Avaré 44.839 44.839 3.8.1.  Fornecedores

Pref. Municipal de Pirapora do Bom Jesus 189.247 85.277 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Barra do Turvo 0 133.785 Fornecedores Nacionais 1.285.195 0

Pref. Municipal de Mineiros do Tietê 91.258 85.880 Outras Obrigações 1.661.204 0

Pref. Municipal de Agudos 0 1.400 Provisões Diversas 18.178.385 0

PAMESP - Botucatu 1.099.453 342.224 TOTAL 21.124.784 0

Pref. Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 0 3.8.2.  Obrigações Tributárias

Pref. Municipal de Santa Isabel 61.067 0 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Amparo 177.498 0 IRRF s/Salarios a Recolher 1.577.393 104.927
TOTAL 4.258.969 693.405 PIS s/ Salários a Recolher 28.231 0

IRRF a Recolher - terceiros 53.874 0
3.3.  Impostos a Recuperar CSL, COFINS - Terceiros 165.090 0
Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. ISS  - Terceiros 186 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 TOTAL 1.824.774 104.927

IRRF a Compensar 140.791 31.382 3.8.3.  Obrigações Trabalhistas e Pevidenciárias e Outras

Pis Retido a Compensar 37.606 2.370 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

COFINS Retido a Compensar 172.434 10.940 Obrigações com Pessoal 7.624.854 0

CSSL Retido a Compensar 57.478 3.646 Obrigações Previdenciarias 2.743.799 7.156

INSS Retido a Compensar 400.215 190.022 Provisões Trabalhistas 1.089.276 3.898
TOTAL 808.524 238.360 TOTAL 11.457.929 11.054

3.4. Contratos de Gestão
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras. 3.8.4.  Recursos de Terceiros a Realizar

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Santa Isabel 167.573 0 Pref. Municipal de Santa Isabel 74.192 0

Pref. Municipal de Parauapebas - PA 35.767.568 0 Pref. Municipal de Parauapebas - PA 17.775.295 0

Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.017.988 0 Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.024.069 0

Pref. Municipal de Canoas - RS 16.613.180 0 Pref. Municipal de Canoas - RS 7.044.103 0
TOTAL 53.566.309 0 TOTAL 25.769.275 0

3.5.  Estoque 3.9.  Patrimônio social
Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, o superávit apurado no período de R$ 545.376, 
destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não 
aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit 
Acumulado”.DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Materiais Diretos 6.591.567 0 3.10.  Aplicação de recursos
Materiais Indiretos 0 0

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e 
estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                Materiais Consumo 0 0

Outros Estoque (-) -6.557.158 0
TOTAL 34.409 0
3.11.  Apresentação do resultado abrangente

Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os 
associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.

3.12.  Estimativas e julgamentos contábeis

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

3.13.  Seguros

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros 
contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, em 
razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2016 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. !
Uma auditore envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. !
Acreditamos qua a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 06 de setembro de 2017 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.016.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2016
Cotia - SP, 17 de Abril 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.016, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2016,

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki

Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos fi lantrópicos e 
sem fi ns lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas 
na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, 
consideram-se entidades e organizações de assistência social, 
aquelas que prestam serviços sem fi ns lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos benefi ciários abrangidos pela Lei Federal nº 

8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos 
consagrados na Carta Magna”
1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de 
Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao fi nal do 
ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios 

de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa 
Isabel, Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com 
contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde 
em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da 
família. Nesse exercício houve a fi nalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim 

a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a 
receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem 
de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com 

a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em 
consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19 do 
Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC 
n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações fi nanceiras.

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Retificação das Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, 
tendo a entidade GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2016 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, 
não obstante, a entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de janeiro de 2017

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2016 2015 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 61.822.090 1.231.622 PASSIVO CIRCULANTE 60.186.052 117.966
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3.1) 3.123.148 299.857  FORNECEDORES (NOTA 3.8.1) 1.285.195 0
 CLIENTES (NOTA 3.2) 4.258.969 693.405  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 3.8.2) 1.824.774 104.928
 ADIANTAMENTOS 30.729 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (NOTA 3.8.3) 11.467.218 13.038
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 3.3) 808.524 238.360  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 3.8.4) 25.769.275 0
 ESTOQUES (NOTA 3.5) 34.409 0  PROVISÕES 19.839.590 0
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 3.4) 53.566.311 0
NÃO CIRCULANTE 42.704 19.709 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.678.742 1.133.365
 IMOBILIZADO (NOTA 3.7) 42.704 19.709  SUPERAVIT ACUMULADO 1.678.742 1.133.365
ATIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331 PASSIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2016 2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 67.527.628 12.758.869 2016 2015
Receita de Prestação de Serviços 19.457.462 12.758.869 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 48.070.166 0 Superávit do Período 545.376 343.784

Caixa Gerado pela Atividade 545.376 343.784

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (110.126) (86.373) Clientes (3.565.564) (693.405)  

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (110.126) (86.373) Adiantamentos (30.728) 864.099

Tributos a Compensar (570.164) (238.360)

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 67.417.502 12.672.496 Estoques (34.409) 0

(-) Custos dos Serviços Prestados (14.687.735) (11.198.131) Contratos de Gestão (27.797.036) 0

(-) Custos dos Contratos de Gestão (42.041.062) 0 Fornecedores 21.124.785 0

Obrigações Tributárias 1.719.846 103.453

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 10.688.705 1.474.365 Obrigações Trabalhistas 11.454.180 (143.696)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 2.846.286 235.875

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (4.114.225) (1.130.581)

(-) Despesas com Pessoal (174.294) (236.462) Atividades de Investimento

(-) Despesas Administrativas (3.892.299) (874.946) Aquisições de Ativos Imobilizados (22.995) (4.760)

(-) Despesas Tributárias 0 (789) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (22.995) (4.760)

(-) Resultado Financeiro Líquido (47.632) (18.384)

Aumento Líquido de Caixa 2.823.291 231.115

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (6.029.104) 0

(-) Despesas Administrativas (6.010.714) 0 Disponibilidades
(-) Resultado Financeiro Líquido (18.390) 0 No início do exercício 299.857 68.742

No final do exercício 3.123.148 299.857

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.376 343.784 Variação das Disponibilidades de Caixa no Período 2.823.291 231.115

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014 789.582 0 789.582

Superávit do Exercício 0 343.784 343.784

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366

Superávit do Exercício 0 545.376 545.376

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2016, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao final do ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa Isabel, 
Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da família. Nesse exercício houve a finalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações financeiras.

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a 
contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.

3.6. Seguros

3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 3.7.  Imobilizado

Caixa 728 0 É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação 
de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, considerando a vida útil 
econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos 
contratos de Gestão assinados com os órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.

Bancos Conta Movimento 3.122.420 48.693

Aplicações Financeiras 0 251.164
TOTAL 3.123.148 299.857 3.8.  Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e 
não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação.

3.2.  Recebíveis à Curto Prazo
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal da Estância Turisitica de Avaré 44.839 44.839 3.8.1.  Fornecedores

Pref. Municipal de Pirapora do Bom Jesus 189.247 85.277 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Barra do Turvo 0 133.785 Fornecedores Nacionais 1.285.195 0

Pref. Municipal de Mineiros do Tietê 91.258 85.880 Outras Obrigações 1.661.204 0

Pref. Municipal de Agudos 0 1.400 Provisões Diversas 18.178.385 0

PAMESP - Botucatu 1.099.453 342.224 TOTAL 21.124.784 0

Pref. Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 0 3.8.2.  Obrigações Tributárias

Pref. Municipal de Santa Isabel 61.067 0 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Amparo 177.498 0 IRRF s/Salarios a Recolher 1.577.393 104.927
TOTAL 4.258.969 693.405 PIS s/ Salários a Recolher 28.231 0

IRRF a Recolher - terceiros 53.874 0
3.3.  Impostos a Recuperar CSL, COFINS - Terceiros 165.090 0
Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. ISS  - Terceiros 186 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 TOTAL 1.824.774 104.927

IRRF a Compensar 140.791 31.382 3.8.3.  Obrigações Trabalhistas e Pevidenciárias e Outras

Pis Retido a Compensar 37.606 2.370 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

COFINS Retido a Compensar 172.434 10.940 Obrigações com Pessoal 7.624.854 0

CSSL Retido a Compensar 57.478 3.646 Obrigações Previdenciarias 2.743.799 7.156

INSS Retido a Compensar 400.215 190.022 Provisões Trabalhistas 1.089.276 3.898
TOTAL 808.524 238.360 TOTAL 11.457.929 11.054

3.4. Contratos de Gestão
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras. 3.8.4.  Recursos de Terceiros a Realizar

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Santa Isabel 167.573 0 Pref. Municipal de Santa Isabel 74.192 0

Pref. Municipal de Parauapebas - PA 35.767.568 0 Pref. Municipal de Parauapebas - PA 17.775.295 0

Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.017.988 0 Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.024.069 0

Pref. Municipal de Canoas - RS 16.613.180 0 Pref. Municipal de Canoas - RS 7.044.103 0
TOTAL 53.566.309 0 TOTAL 25.769.275 0

3.5.  Estoque 3.9.  Patrimônio social
Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, o superávit apurado no período de R$ 545.376, 
destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não 
aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit 
Acumulado”.DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Materiais Diretos 6.591.567 0 3.10.  Aplicação de recursos
Materiais Indiretos 0 0

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e 
estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                Materiais Consumo 0 0

Outros Estoque (-) -6.557.158 0
TOTAL 34.409 0
3.11.  Apresentação do resultado abrangente

Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os 
associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.

3.12.  Estimativas e julgamentos contábeis

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

3.13.  Seguros

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros 
contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, em 
razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2016 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. !
Uma auditore envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. !
Acreditamos qua a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 06 de setembro de 2017 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.016.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2016
Cotia - SP, 17 de Abril 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.016, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2016,

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki

Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

3.9.  PATRIMÔNIO SOCIAL
No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, 
o superávit apurado no período de R$ 545.376, destacando que, 
por política da Administração, os superávits e/ou défi cits apurados 
em cada exercício social, enquanto não aprovados por assembléia 
do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço 
patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.
3.10.  APLICAÇÃO DE RECURSOS
Os recursos da entidade foram aplicados em suas fi nalidades 
institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e estão 
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                
3.11.  APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a 
Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação 
que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta 
de transações e outros eventos que não sejam as transações de 

capital com os associados.
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o 
valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.
3.12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
O preparo das demonstrações fi nanceiras requer adoção de 
premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos 
ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o 
patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos 
por parte da Administração, vez que envolve estimativas 
referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.
3.13.  SEGUROS
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio 
através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado sufi ciente para cobertura de sinistros e 
reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. 

O valor dos seguros contratados é considerado sufi ciente na 
opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua 
natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações fi nanceiras, em razão do que, não foram 
submetidas à exame por nossos auditores independentes.
4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço 
patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas 
auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos 
valores de mercado. A Administração dessas operações é 
efetuada mediante definição de estratégias de operação e 
estabelecimento de sistemas de controles.
A Entidade não mantém instrumentos fi nanceiros registrados 
contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 
2016 operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos.

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Retificação das Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, 
tendo a entidade GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2016 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, 
não obstante, a entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de janeiro de 2017

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2016 2015 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 61.822.090 1.231.622 PASSIVO CIRCULANTE 60.186.052 117.966
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3.1) 3.123.148 299.857  FORNECEDORES (NOTA 3.8.1) 1.285.195 0
 CLIENTES (NOTA 3.2) 4.258.969 693.405  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 3.8.2) 1.824.774 104.928
 ADIANTAMENTOS 30.729 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (NOTA 3.8.3) 11.467.218 13.038
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 3.3) 808.524 238.360  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 3.8.4) 25.769.275 0
 ESTOQUES (NOTA 3.5) 34.409 0  PROVISÕES 19.839.590 0
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 3.4) 53.566.311 0
NÃO CIRCULANTE 42.704 19.709 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.678.742 1.133.365
 IMOBILIZADO (NOTA 3.7) 42.704 19.709  SUPERAVIT ACUMULADO 1.678.742 1.133.365
ATIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331 PASSIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2016 2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 67.527.628 12.758.869 2016 2015
Receita de Prestação de Serviços 19.457.462 12.758.869 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 48.070.166 0 Superávit do Período 545.376 343.784

Caixa Gerado pela Atividade 545.376 343.784

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (110.126) (86.373) Clientes (3.565.564) (693.405)  

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (110.126) (86.373) Adiantamentos (30.728) 864.099

Tributos a Compensar (570.164) (238.360)

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 67.417.502 12.672.496 Estoques (34.409) 0

(-) Custos dos Serviços Prestados (14.687.735) (11.198.131) Contratos de Gestão (27.797.036) 0

(-) Custos dos Contratos de Gestão (42.041.062) 0 Fornecedores 21.124.785 0

Obrigações Tributárias 1.719.846 103.453

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 10.688.705 1.474.365 Obrigações Trabalhistas 11.454.180 (143.696)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 2.846.286 235.875

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (4.114.225) (1.130.581)

(-) Despesas com Pessoal (174.294) (236.462) Atividades de Investimento

(-) Despesas Administrativas (3.892.299) (874.946) Aquisições de Ativos Imobilizados (22.995) (4.760)

(-) Despesas Tributárias 0 (789) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (22.995) (4.760)

(-) Resultado Financeiro Líquido (47.632) (18.384)

Aumento Líquido de Caixa 2.823.291 231.115

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (6.029.104) 0

(-) Despesas Administrativas (6.010.714) 0 Disponibilidades
(-) Resultado Financeiro Líquido (18.390) 0 No início do exercício 299.857 68.742

No final do exercício 3.123.148 299.857

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.376 343.784 Variação das Disponibilidades de Caixa no Período 2.823.291 231.115

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014 789.582 0 789.582

Superávit do Exercício 0 343.784 343.784

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366

Superávit do Exercício 0 545.376 545.376

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2016, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao final do ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa Isabel, 
Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da família. Nesse exercício houve a finalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações financeiras.

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a 
contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.

3.6. Seguros

3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 3.7.  Imobilizado

Caixa 728 0 É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação 
de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, considerando a vida útil 
econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos 
contratos de Gestão assinados com os órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.

Bancos Conta Movimento 3.122.420 48.693

Aplicações Financeiras 0 251.164
TOTAL 3.123.148 299.857 3.8.  Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e 
não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação.

3.2.  Recebíveis à Curto Prazo
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal da Estância Turisitica de Avaré 44.839 44.839 3.8.1.  Fornecedores

Pref. Municipal de Pirapora do Bom Jesus 189.247 85.277 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Barra do Turvo 0 133.785 Fornecedores Nacionais 1.285.195 0

Pref. Municipal de Mineiros do Tietê 91.258 85.880 Outras Obrigações 1.661.204 0

Pref. Municipal de Agudos 0 1.400 Provisões Diversas 18.178.385 0

PAMESP - Botucatu 1.099.453 342.224 TOTAL 21.124.784 0

Pref. Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 0 3.8.2.  Obrigações Tributárias

Pref. Municipal de Santa Isabel 61.067 0 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Amparo 177.498 0 IRRF s/Salarios a Recolher 1.577.393 104.927
TOTAL 4.258.969 693.405 PIS s/ Salários a Recolher 28.231 0

IRRF a Recolher - terceiros 53.874 0
3.3.  Impostos a Recuperar CSL, COFINS - Terceiros 165.090 0
Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. ISS  - Terceiros 186 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 TOTAL 1.824.774 104.927

IRRF a Compensar 140.791 31.382 3.8.3.  Obrigações Trabalhistas e Pevidenciárias e Outras

Pis Retido a Compensar 37.606 2.370 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

COFINS Retido a Compensar 172.434 10.940 Obrigações com Pessoal 7.624.854 0

CSSL Retido a Compensar 57.478 3.646 Obrigações Previdenciarias 2.743.799 7.156

INSS Retido a Compensar 400.215 190.022 Provisões Trabalhistas 1.089.276 3.898
TOTAL 808.524 238.360 TOTAL 11.457.929 11.054

3.4. Contratos de Gestão
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras. 3.8.4.  Recursos de Terceiros a Realizar

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Santa Isabel 167.573 0 Pref. Municipal de Santa Isabel 74.192 0

Pref. Municipal de Parauapebas - PA 35.767.568 0 Pref. Municipal de Parauapebas - PA 17.775.295 0

Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.017.988 0 Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.024.069 0

Pref. Municipal de Canoas - RS 16.613.180 0 Pref. Municipal de Canoas - RS 7.044.103 0
TOTAL 53.566.309 0 TOTAL 25.769.275 0

3.5.  Estoque 3.9.  Patrimônio social
Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, o superávit apurado no período de R$ 545.376, 
destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não 
aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit 
Acumulado”.DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Materiais Diretos 6.591.567 0 3.10.  Aplicação de recursos
Materiais Indiretos 0 0

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e 
estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                Materiais Consumo 0 0

Outros Estoque (-) -6.557.158 0
TOTAL 34.409 0
3.11.  Apresentação do resultado abrangente

Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os 
associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.

3.12.  Estimativas e julgamentos contábeis

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

3.13.  Seguros

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros 
contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, em 
razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2016 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. !
Uma auditore envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. !
Acreditamos qua a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 06 de setembro de 2017 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.016.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2016
Cotia - SP, 17 de Abril 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.016, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2016,

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki

Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.
3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignifi cante risco de mudança de valor.

3.6. SEGUROS
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado sufi ciente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem 
prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros contratados é considerado sufi ciente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos 
adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações fi nanceiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.
3.7.  IMOBILIZADO
É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas 
pelo método linear, considerando a vida útil econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos contratos de Gestão assinados com os 
órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.
3.8.  PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refl etem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Aos Administradores do
GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA   -   COTIA - SP
Examinamos as demonstrações fi nanceiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, 

que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio social e dos fl uxos de caixa, correspondentes ao exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 

fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT 
TG 1000) e, as disposições aplicáveis às sociedades sem fi nalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras com base em nossa 

auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
e divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, indepentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras da Entidade para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar opinião sobre a efi cácia desses 
controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas 

e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos qua a evidência obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Retificação das Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, 
tendo a entidade GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2016 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, 
não obstante, a entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de janeiro de 2017

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2016 2015 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 61.822.090 1.231.622 PASSIVO CIRCULANTE 60.186.052 117.966
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3.1) 3.123.148 299.857  FORNECEDORES (NOTA 3.8.1) 1.285.195 0
 CLIENTES (NOTA 3.2) 4.258.969 693.405  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 3.8.2) 1.824.774 104.928
 ADIANTAMENTOS 30.729 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (NOTA 3.8.3) 11.467.218 13.038
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 3.3) 808.524 238.360  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 3.8.4) 25.769.275 0
 ESTOQUES (NOTA 3.5) 34.409 0  PROVISÕES 19.839.590 0
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 3.4) 53.566.311 0
NÃO CIRCULANTE 42.704 19.709 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.678.742 1.133.365
 IMOBILIZADO (NOTA 3.7) 42.704 19.709  SUPERAVIT ACUMULADO 1.678.742 1.133.365
ATIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331 PASSIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2016 2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 67.527.628 12.758.869 2016 2015
Receita de Prestação de Serviços 19.457.462 12.758.869 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 48.070.166 0 Superávit do Período 545.376 343.784

Caixa Gerado pela Atividade 545.376 343.784

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (110.126) (86.373) Clientes (3.565.564) (693.405)  

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (110.126) (86.373) Adiantamentos (30.728) 864.099

Tributos a Compensar (570.164) (238.360)

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 67.417.502 12.672.496 Estoques (34.409) 0

(-) Custos dos Serviços Prestados (14.687.735) (11.198.131) Contratos de Gestão (27.797.036) 0

(-) Custos dos Contratos de Gestão (42.041.062) 0 Fornecedores 21.124.785 0

Obrigações Tributárias 1.719.846 103.453

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 10.688.705 1.474.365 Obrigações Trabalhistas 11.454.180 (143.696)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 2.846.286 235.875

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (4.114.225) (1.130.581)

(-) Despesas com Pessoal (174.294) (236.462) Atividades de Investimento

(-) Despesas Administrativas (3.892.299) (874.946) Aquisições de Ativos Imobilizados (22.995) (4.760)

(-) Despesas Tributárias 0 (789) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (22.995) (4.760)

(-) Resultado Financeiro Líquido (47.632) (18.384)

Aumento Líquido de Caixa 2.823.291 231.115

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (6.029.104) 0

(-) Despesas Administrativas (6.010.714) 0 Disponibilidades
(-) Resultado Financeiro Líquido (18.390) 0 No início do exercício 299.857 68.742

No final do exercício 3.123.148 299.857

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.376 343.784 Variação das Disponibilidades de Caixa no Período 2.823.291 231.115

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014 789.582 0 789.582

Superávit do Exercício 0 343.784 343.784

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366

Superávit do Exercício 0 545.376 545.376

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2016, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao final do ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa Isabel, 
Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da família. Nesse exercício houve a finalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações financeiras.

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a 
contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.

3.6. Seguros

3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 3.7.  Imobilizado

Caixa 728 0 É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação 
de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, considerando a vida útil 
econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos 
contratos de Gestão assinados com os órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.

Bancos Conta Movimento 3.122.420 48.693

Aplicações Financeiras 0 251.164
TOTAL 3.123.148 299.857 3.8.  Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e 
não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação.

3.2.  Recebíveis à Curto Prazo
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal da Estância Turisitica de Avaré 44.839 44.839 3.8.1.  Fornecedores

Pref. Municipal de Pirapora do Bom Jesus 189.247 85.277 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Barra do Turvo 0 133.785 Fornecedores Nacionais 1.285.195 0

Pref. Municipal de Mineiros do Tietê 91.258 85.880 Outras Obrigações 1.661.204 0

Pref. Municipal de Agudos 0 1.400 Provisões Diversas 18.178.385 0

PAMESP - Botucatu 1.099.453 342.224 TOTAL 21.124.784 0

Pref. Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 0 3.8.2.  Obrigações Tributárias

Pref. Municipal de Santa Isabel 61.067 0 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Amparo 177.498 0 IRRF s/Salarios a Recolher 1.577.393 104.927
TOTAL 4.258.969 693.405 PIS s/ Salários a Recolher 28.231 0

IRRF a Recolher - terceiros 53.874 0
3.3.  Impostos a Recuperar CSL, COFINS - Terceiros 165.090 0
Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. ISS  - Terceiros 186 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 TOTAL 1.824.774 104.927

IRRF a Compensar 140.791 31.382 3.8.3.  Obrigações Trabalhistas e Pevidenciárias e Outras

Pis Retido a Compensar 37.606 2.370 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

COFINS Retido a Compensar 172.434 10.940 Obrigações com Pessoal 7.624.854 0

CSSL Retido a Compensar 57.478 3.646 Obrigações Previdenciarias 2.743.799 7.156

INSS Retido a Compensar 400.215 190.022 Provisões Trabalhistas 1.089.276 3.898
TOTAL 808.524 238.360 TOTAL 11.457.929 11.054

3.4. Contratos de Gestão
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras. 3.8.4.  Recursos de Terceiros a Realizar

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Santa Isabel 167.573 0 Pref. Municipal de Santa Isabel 74.192 0

Pref. Municipal de Parauapebas - PA 35.767.568 0 Pref. Municipal de Parauapebas - PA 17.775.295 0

Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.017.988 0 Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.024.069 0

Pref. Municipal de Canoas - RS 16.613.180 0 Pref. Municipal de Canoas - RS 7.044.103 0
TOTAL 53.566.309 0 TOTAL 25.769.275 0

3.5.  Estoque 3.9.  Patrimônio social
Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, o superávit apurado no período de R$ 545.376, 
destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não 
aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit 
Acumulado”.DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Materiais Diretos 6.591.567 0 3.10.  Aplicação de recursos
Materiais Indiretos 0 0

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e 
estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                Materiais Consumo 0 0

Outros Estoque (-) -6.557.158 0
TOTAL 34.409 0
3.11.  Apresentação do resultado abrangente

Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os 
associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.

3.12.  Estimativas e julgamentos contábeis

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

3.13.  Seguros

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros 
contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, em 
razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2016 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. !
Uma auditore envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. !
Acreditamos qua a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 06 de setembro de 2017 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.016.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2016
Cotia - SP, 17 de Abril 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.016, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2016,

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki

Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades 
sem fi nalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 06 de setembro de 2017     SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Retificação das Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, 
tendo a entidade GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2016 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, 
não obstante, a entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de janeiro de 2017

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2016 2015 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 61.822.090 1.231.622 PASSIVO CIRCULANTE 60.186.052 117.966
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3.1) 3.123.148 299.857  FORNECEDORES (NOTA 3.8.1) 1.285.195 0
 CLIENTES (NOTA 3.2) 4.258.969 693.405  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 3.8.2) 1.824.774 104.928
 ADIANTAMENTOS 30.729 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (NOTA 3.8.3) 11.467.218 13.038
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 3.3) 808.524 238.360  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 3.8.4) 25.769.275 0
 ESTOQUES (NOTA 3.5) 34.409 0  PROVISÕES 19.839.590 0
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 3.4) 53.566.311 0
NÃO CIRCULANTE 42.704 19.709 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.678.742 1.133.365
 IMOBILIZADO (NOTA 3.7) 42.704 19.709  SUPERAVIT ACUMULADO 1.678.742 1.133.365
ATIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331 PASSIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2016 2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 67.527.628 12.758.869 2016 2015
Receita de Prestação de Serviços 19.457.462 12.758.869 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 48.070.166 0 Superávit do Período 545.376 343.784

Caixa Gerado pela Atividade 545.376 343.784

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (110.126) (86.373) Clientes (3.565.564) (693.405)  

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (110.126) (86.373) Adiantamentos (30.728) 864.099

Tributos a Compensar (570.164) (238.360)

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 67.417.502 12.672.496 Estoques (34.409) 0

(-) Custos dos Serviços Prestados (14.687.735) (11.198.131) Contratos de Gestão (27.797.036) 0

(-) Custos dos Contratos de Gestão (42.041.062) 0 Fornecedores 21.124.785 0

Obrigações Tributárias 1.719.846 103.453

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 10.688.705 1.474.365 Obrigações Trabalhistas 11.454.180 (143.696)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 2.846.286 235.875

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (4.114.225) (1.130.581)

(-) Despesas com Pessoal (174.294) (236.462) Atividades de Investimento

(-) Despesas Administrativas (3.892.299) (874.946) Aquisições de Ativos Imobilizados (22.995) (4.760)

(-) Despesas Tributárias 0 (789) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (22.995) (4.760)

(-) Resultado Financeiro Líquido (47.632) (18.384)

Aumento Líquido de Caixa 2.823.291 231.115

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (6.029.104) 0

(-) Despesas Administrativas (6.010.714) 0 Disponibilidades
(-) Resultado Financeiro Líquido (18.390) 0 No início do exercício 299.857 68.742

No final do exercício 3.123.148 299.857

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.376 343.784 Variação das Disponibilidades de Caixa no Período 2.823.291 231.115

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014 789.582 0 789.582

Superávit do Exercício 0 343.784 343.784

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366

Superávit do Exercício 0 545.376 545.376

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2016, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao final do ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa Isabel, 
Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da família. Nesse exercício houve a finalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações financeiras.

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a 
contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.

3.6. Seguros

3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 3.7.  Imobilizado

Caixa 728 0 É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação 
de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, considerando a vida útil 
econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos 
contratos de Gestão assinados com os órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.

Bancos Conta Movimento 3.122.420 48.693

Aplicações Financeiras 0 251.164
TOTAL 3.123.148 299.857 3.8.  Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e 
não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação.

3.2.  Recebíveis à Curto Prazo
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal da Estância Turisitica de Avaré 44.839 44.839 3.8.1.  Fornecedores

Pref. Municipal de Pirapora do Bom Jesus 189.247 85.277 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Barra do Turvo 0 133.785 Fornecedores Nacionais 1.285.195 0

Pref. Municipal de Mineiros do Tietê 91.258 85.880 Outras Obrigações 1.661.204 0

Pref. Municipal de Agudos 0 1.400 Provisões Diversas 18.178.385 0

PAMESP - Botucatu 1.099.453 342.224 TOTAL 21.124.784 0

Pref. Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 0 3.8.2.  Obrigações Tributárias

Pref. Municipal de Santa Isabel 61.067 0 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Amparo 177.498 0 IRRF s/Salarios a Recolher 1.577.393 104.927
TOTAL 4.258.969 693.405 PIS s/ Salários a Recolher 28.231 0

IRRF a Recolher - terceiros 53.874 0
3.3.  Impostos a Recuperar CSL, COFINS - Terceiros 165.090 0
Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. ISS  - Terceiros 186 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 TOTAL 1.824.774 104.927

IRRF a Compensar 140.791 31.382 3.8.3.  Obrigações Trabalhistas e Pevidenciárias e Outras

Pis Retido a Compensar 37.606 2.370 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

COFINS Retido a Compensar 172.434 10.940 Obrigações com Pessoal 7.624.854 0

CSSL Retido a Compensar 57.478 3.646 Obrigações Previdenciarias 2.743.799 7.156

INSS Retido a Compensar 400.215 190.022 Provisões Trabalhistas 1.089.276 3.898
TOTAL 808.524 238.360 TOTAL 11.457.929 11.054

3.4. Contratos de Gestão
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras. 3.8.4.  Recursos de Terceiros a Realizar

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Santa Isabel 167.573 0 Pref. Municipal de Santa Isabel 74.192 0

Pref. Municipal de Parauapebas - PA 35.767.568 0 Pref. Municipal de Parauapebas - PA 17.775.295 0

Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.017.988 0 Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.024.069 0

Pref. Municipal de Canoas - RS 16.613.180 0 Pref. Municipal de Canoas - RS 7.044.103 0
TOTAL 53.566.309 0 TOTAL 25.769.275 0

3.5.  Estoque 3.9.  Patrimônio social
Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, o superávit apurado no período de R$ 545.376, 
destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não 
aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit 
Acumulado”.DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Materiais Diretos 6.591.567 0 3.10.  Aplicação de recursos
Materiais Indiretos 0 0

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e 
estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                Materiais Consumo 0 0

Outros Estoque (-) -6.557.158 0
TOTAL 34.409 0
3.11.  Apresentação do resultado abrangente

Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os 
associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.

3.12.  Estimativas e julgamentos contábeis

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

3.13.  Seguros

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros 
contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, em 
razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2016 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. !
Uma auditore envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. !
Acreditamos qua a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 06 de setembro de 2017 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.016.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2016
Cotia - SP, 17 de Abril 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.016, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2016,

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki

Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9
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Saúde e Estética

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia ( opcional)

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados
para atendimento ao
idoso, em domicílio

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso

Odontologia

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

Plano de saúde

CANSADO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE?
Insatisfeito com o atendimento? A Nipomed tem a solução!

Conheça um SISTEMA DE SAÚDE econômico, 
SEM CARÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA

• Atendimento particular • Baixo Custo
• Uso Imediato • Melhores Profissionais 
• Sem Mensalidade • Sem faixa etária

Atendimento particular Baixo Custo

ALGUNS BONS MOTIVOS
DA NIPOMED

 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633

Psicologia

Sesc Vila Mariana tem atividades físicas 
gratuitas e abertas ao público em maio

•ESPORTES

No fim de maio, acontece 
em todas unidades do Sesc 
o Dia do Desafio, que este 
ano tem como tema “Dance, 
sem parar!”. Para entrar no 
clima o Sesc Vila Mariana 
promove um aquecimento 
para a data e vai colocar 
todo mundo para se mexer 
desde o começo do mês, 
com aulas abertas de dança 
de ritmos regionais, como 
ciranda, coco, samba e forró. 
As aulas, gratuitas, aconte-
cem de 9 a 23 de maio, sem-
pre às quartas, em horários 
diversos.

Para os que não gostam 
muito da dança a unidade 
programou outras ativida-
des. Também serão ofereci-
das aulas de Pilates, Yoga, e 
uma experimentação sobre 
o que é o Corpo em movi-
mento no Taekwondo. Além 
dessas atrações, haverá um 
curso de dois meses de Tai 
Chi Chuan (única atividade 
paga na programação) e 
uma aula de reeducação 
do movimento, em que os 
participantes experimen-
tam diferentes exercícios 

sob a forma de atividades 
lúdicas e jogos rítmicos, que 
visam a reeducação motora 
e paralelamente realizam 
uma massagem no sistema 
locomotor.

Criado em 1983, na cidade 
de Saskatoon, no Canadá, o 
Dia do Desafio é uma campa-
nha que visa contribuir para 
a redução do sedentarismo 
e promover mudanças de 
comportamentos ao sen-
sibilizar e motivar pessoas 
de diferentes faixas etárias 
a conhecer, experimentar 
e praticar atividades físico-
-esportivas diariamente. 

As atividades físicas na 
Praça de Eventos - Grátis 
e não recomendado para 
menores de 12 anos. Veja 
programação

Pilates
Dia 9 de maio, quarta-

-feira, das 7h30 às 8h30
Dia 16 de maio, quarta-

-feira, das 13h15 às 14h15
Yoga
De 9 a 23 de maio, quarta-

-feira, das 18h45 às 19h45
Corpo em movimento
 no Taekwondo

Dia 16 de maio, quarta-
-feira, das 7h30 às 8h30

Dance, sem parar! 
- Ritmos
Dia 9 de maio, quarta-

-feira, das 16h45 às 17h45
Dias  16 e  23  de maio, 

quarta-feira, das 15h45 às 
16h45

Reeducação 
do Movimento
Dias 9 de maio, quarta-

-feira, das 13h15 às 14h15
Dia 23 de maio, quarta-

-feira, das 7h30 às 8h30 e das 
13h15 às 14h15

Curso de Tai Chi Chuan
De 9 de maio a 29 de ju-

nho, quarta e sexta-feira, 
das 10h45 às 11h45. Não reco-
mendado para menores de 
16 anos. Inscrição na Central 
de Atendimento – R$ 110,00 

(inteira); R$ 55,00 (estudan-
te, servidor da escola públi-
ca, + 60 anos, aposentados 
e pessoas com deficiência) 
e R$ 33,00 (credencial plena: 
trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculado no Sesc e de-
pendentes).

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 141 – Vila Ma-
riana. Telefone – 5080-3000. 
Acesso para deficientes fí-
sicos. Horário de funciona-
mento da Unidade – Terça a 
sexta, das 7h às 21h30; sába-
do, das 9h às 21h; e domingo 
e feriado, das 9h às 18h30. 
Central  de Atendimento 
(Piso Superior – Torre A) – 
Terça a sexta-feira, das 9h 
às 20h30; sábado, domingo 
e feriado, das 10h às 18h30. 

TAMANHOS
GRANDES

do 44 ao 60

MODA FESTA 
E ESPORTE 

FINO

Site: www.lindamartins.com.br      LindaMartins

TEL.: (11) 5072-7788 / 99616-6425
Av. Indianópolis, 1697 - Planalto Paulista

TEL.: (11) 5072-7788 / 99616-6425

ABRIMOS 

AOS SÁBADOS DAS 

10H ÀS 16H

Dia das 
Mães

Verônica Eunice de Palma Bleinroth
Psicóloga pós-graduada em 
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)
➢ Atendimento Psicológico com 
crianças, adolescentes e adultos
➢ Avaliação Neuropsicológica

Rua França Pinto, 1062 - sl 01 - Vila Mariana 
Fones: 2649-7655 * 2667-7655
    9 7630-8993     /VeronicaBleinrothPsicologa/

/jornalspzonasul/

PASSEIO A CAMPOS DO JORDÃO

Inclui: 
Transporte, lanche, 
passeio de trenzinho 
e almoço

5523-5182       98662-4928
abratssp@hotmail.com 

DIA 12 DE MAIO
R$ 190,00

Faça já
sua reserva e 
divirta-se!!!

5523-5182       98662-4928Tim

•ACONTECE

Acupuntura 
familiar é curso

O professor Alexandre 
Gameiro ensinará os recursos 
para tratamentos caseios sem 
uso de agulhas. Apenas com o 
uso de aponta e moxa, o aluno 
receberá os conhecimentos 
básicos do fl uxo energético 
das mãos, suas vantagens e 
pontos para aplicação de ca-
sos específi cos. O curso tem 
apostila e certifi cação ao fi nal. 
Será no dia 19 de maio, das 
13h30 às 17h, já com inscrições 
abertas. Informações e reser-
vas pelo telefone 5083-8535. 
O Atitude de Viver fi ca no Lar-
go Ana Rosa, 29 - conjunto 102, 
próximo ao metrô Ana Rosa. 
Mais informações no site 
www.atitudedeviver.com.br.

Precisa conversar? 
Ligue Samaritanos

Se quer conversar, se quer 
um amigo, quer desabafar, 
compartilhar uma alegria, ser 
ouvido sem ser julgado, com 
sigilo, atenção e respeito, 
ligue Samaritanos: 3288- 4111.

Bazar benefi cente 
Dia das Mães

O grupo “Convivendo e 
Aprendendo”, que reúne vo-
luntárias de 65 a 93 anos de 
idade, se encontra todas as 
segundas feiras para bordar, 
pintar, fazer tricô, crochê, etc, 
na Paróquia Santa Teresinha 
do Menino Jesus e está or-
ganizando o Bazar das Mães 
nos próximos dias 05 e 06 
de maio, sábado e domingo. 
Estarão à venda trabalhos de 
bordados, pinturas, crochês, 
etc. O evento será na Paróquia 
Santa Teresinha do Menino Je-
sus, que fi ca na Av. Bosque da 
Saúde, 803 (entrada pela rua 
lateral), no sábado 05 de maio, 
das 9:00 às 17:00 e domingo 
06 de maio, das 9:00 às 12:00. 

Interarte no Mac: 
atividade gratuita 
para crianças

O programa proporciona 
momentos de integração 
entre crianças, jovens e seus 
acompanhantes adultos – fa-
miliares ou amigos – através 
de atividades lúdicas e gratui-
tas motivadas pelas exposi-
ções em cartaz no MAC USP. 
A próxima edição será no dia 
5 de maio, sábado, das 11 às 13 
horas: “Que imagem é essa?” 
A observação das obras da 
exposição Visões da Arte no 
Acervo do MAC USP 1950-
2000 será o ponto de partida 
para uma conversa sobre a 
fotografi a antes da era digital. 
Depois, as famílias poderão 
produzir fotogramas e revelar 
as imagens em laboratório 
fotográfi co preto e branco. A 
atividade fi cará ainda mais in-
teressante se os participantes 
trouxerem objetos afetivos, 
de preferência de pequeno 
ou médio porte. Atividade gra-
tuita, indicada para crianças 
a partir de 6 anos. Há vagas 
para 8 crianças e adolescen-
tes, acompanhados de adulto 
responsável, por ordem de 
chegada. Inscrições na recep-
ção do Museu com 30 minutos 
de antecedência. O Museu de 
Arte Contemporânea da Ups 
- Unidade Ibirapuera, fi ca no 
antigo prédio do Detran, na 
Avenida Pedro Álvares Cabral, 
1301. Telefone: (11) 2648-0254

Bebida? Busque 
ajuda do AA

 O Grupo São Judas do  
AA promove reuniões de se-
gunda à  sextas-feira, às 20h, 
sábados, domingos e feria-
dos, às 18h.  Tem sede na Av. 
Jabaquara, 2876- conj. 2, bem 
próximo à Estação São Judas 
do metrô. .
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Evento gratuito na Cinemateca debate 
o futuro do audiovisual no mundo

•CULTURA

O audiovisual está em tudo 
e parece influenciar cada vez 
mais a sociedade - e em todos 
os setores de produção. Mídias  
online, redes sociais, YouTube e 
Vimeo, serviços de Streaming, 
a força das séries de ficção 
produzidas para diferentes 
canais e fi nalidades diversas... 
Até mesmo a educação tem 
cada vez mais sido infl uencia-
da pelo conteúdo e formato 
audiovisuais. 

Para quem se interessa pelo 
tema, na próxima semana há 
uma oportunidade única de de-
bater os diversos temas que en-
volvem o setor na atualidade. 
A Semana ABC vai acontecer 
de 9 a 11 de maio na meca do 
audiovisual na cidade, a Cine-
mateca Brasileira, que tem sede 
num dos mais lindos edifícios 
históricos paulistanos, na Vila 
Mariana. 

As principais novidades do 
setor audiovisual no Brasil e no 
mundo podem ser conferidas 
nesse evento anual, aberto 
ao público e que é promovido 
desde 2002 pela Associação 

Brasileira de Cinematografi a
O objetivo principal é mos-

trar ao mercado, estudantes e 
profi ssionais do audiovisual as 
novas tendências de trabalho e 
gerar refl exão por meio de con-
ferências, painéis e debates, 
que reúnem personalidades de 
diversas áreas do setor, do Bra-
sil e do exterior, além de outras 
atividades, como exposições de 
equipamentos.

A Semana ABC contará com 
mais de dez mesas, voltadas 
à educação, som, direção de 
arte e montagem. A entrada 
é franca e aberta a qualquer 
interessado, mas é preciso re-
tirar senhas com uma hora de 
antecedência de cada mesa, 
até a lotação da sala. As mesas 
serão transmitidas para a área 
externa. 

Além das mesas de debates, 
há um espaço de exposição 
de equipamentos e serviços, 
aberto das 9h às 20h30. Já con-
fi rmaram presença as seguintes 
empresas e instituições: Arri, 
Canon, Cinecam, Cine Society, 
Dcine, Disk Films, Electrica, Fuji, 

Locadora, Lumatek, Monster-
cam, Panasonic, Sindcine, Sony 
e Zeiss.

A programação está sujeita 
a alterações. A Semana ABC é 
uma realização da ABC – As-
sociação Brasileira de Cinema-
tografi a, com correalização da 
Cinemateca Brasileira.

Dia 9 - 9h30: – Desafi o para 
educação: novos formatos em 
multimídia e transmídia – os 
novos mercados de trabalho. 
Mediação: Luciana Rodrigues 
(Professora de Cinema e Ani-
mação e Coordenadora de Pós-
-Graduação da FAAP).

13h15:  A  imagem HDR: 
uma moda passageira ou um 
novo campo de possibilidades 
criativas?Com José Francisco 
Neto, ABC (Supervisor de Pós-
-Produção); Lúcio Kodato, ABC 
(Diretor de Fotografi a); 

15h – Apresentação Fuji: pa-
lestra com Tom Fletcher,  (dire-
tor de marketing Fujifi lm Esta-
dos Unidos) sobre as lentes fu-
jinon, HDR e considerações so-
bre o mercado atual de cinema

16H45 – Games: narrativas 
interativas. Mediação: João 
Paulo Schlittler (Professor da 
ECA-USP); 18h30 – mesa pa-
trocinada pela Arri: conquis-
tas tecnológicas e a arte da 
cinematografi a: encontro dos 
diretores de fotografia Kees 
van Oostrum, presidente da 
American Society of Cinemato-
graphers, e Aff onso Beato.

Dia 10, 9h30 – A percepção 
visual e a criação da imagem 
cinematográfica Mediação: 
Fernanda Tanaka (Diretora de 
Fotografi a)

- 13h15 – Montagem de Sé-
ries para TV: desafi os e estraté-
gias. Mediação: Federico Brioni, 
AMC (Montador)

15h – Apresentação Panaso-
nic: As Câmeras De Cinema Eva1 
5.7K Com O Novo Firmware 
2.0 (Aprovado Pela Netflix) E 
Varicam Lt

16h45 – Master Class Do 
Diretor De Fotografi a Roberto 
Faissal, Abc: Cinematografia 
Subaquática E Efeitos Especiais 
– Case: O Estúdio Subaquático 
No Filme “Pluft”, De Rosane 
Svartman

18h30 – Fotografi a de séries 
de TV.  Mediação: Marcelo Trot-
ta, ABC (Diretor de Fotografi a). 
Adrian Teijido, ABC (Diretor de 
Fotografi a)

Dia 11, 9h30 –  O Que É O 
Sistema De Reprodução De 
Som Imersivo Atmos E A Sua 
Implementação No Brasil E Na 
América Latina Mediação: Car-
los Klachquin, ABC (Engenheiro 
de Som)

13h15 – Críticos E Roteiris-
tas: A Leitura Cinematográfi ca 
Do Roteiro – Transposição Da 
Escrita para o Audiovisual. Me-
diação: José Geraldo Couto 
(Jornalista e Crítico de Cinema)

15h – Apresentação Canon: 
“Volume Morto” – Kauê Zilli, 
diretor de fotografia, explica 
os motivos que o levaram a es-
colher a linha Cinema EOS para 
produção do longa metragem

16h45 – Direção de Arte: a 
concretização da expectativa 
a partir da realidade Mediação: 
Frederico Pinto

18h30 – Apresentação Zeiss: 
a criação do quadro – uma 
discussão sobre escolha de 
lentes na cinematografia Me-
diação: Snehal Patel (Gerente 
de Vendas da ZEISS Cine para 
as Américas)

A Cinemateca fi ca no Largo 
Senador Raul Cardoso, 200. 

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

26 de maio de 2018 - Sábado
CUNHA COM LAVANDÁRIO
Inclui: Micro-ônibus, almoço, passeios e city 
tour com guia local pelos prontos principais, 

tempo livre para compras
Valor:  R$ 249,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 125,00 

14 de julho de 2018 - Sábado
BARRA BONITA COM 

MINI CRUZEIRO
Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo, mini 

cruzeiro no Navio San Marino com Almoço e 
Eclusagem a bordo na Hidrovia Tietê Paraná
 Valor:  R$ 259,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 134,00 

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2018 (AOS SÁBADOS)

TERÇA A 
SEXTA, 

DAS 17H 
ÀS 20H

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

C
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R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

HAPPY HOUR

MÚSICA 
AO  VIVO

Sexta e 
Sábado,
a partir 
das 20h
POP, ROCK, 

BOSSA NOVA

R$ 5,90!!CHOPP BRAHMA 
(300ml)

NOVA PORÇÃO

CAMARÕES GIGANTES!!!

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga.

O jornal S. paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.

Impressão Gráfica OESp

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, 
e não necessariamente expressam a 
opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772
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www.conquistaimoveis.net.br
VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

lado da Pça Sta Rita, gar coberta. 
Próximo ao metrô. Único.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 649 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos dts, 

edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 
entrada lateral.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.198 MIL
 Exc apto, 112m² áú, living amplo 

c/ varanda, repleto arms, lazer 
completo, fora de rota.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.295 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

PÇA. ÁRVORE
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

R$ 4.000,00
Exc apto, novo, lazer completo, semi 
mobiliado, repleto de  armários, 

varanda. Ao lado do Metrô.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL 30,25M²  GAR

R$ 2.300,00
No primeiro ano, aproveite o 

bônus de R$ 500,00 sobre o valor 
acima e aumente o capital

de giro de sua empresa

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

R$ 2.500,00
Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 7.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas, 

3 banheiros, 2 vagas, edícula. 
Próximo ao metrô Ana Rosa.

V. CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas, 

4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 685 MIL
Exc apto, liv com terraço,
dts e coz repleto arms,

ótima localiz, andar alto.

MIRANDÓPOLIS
CASA ASSOBRADADA

R$ 749 MIL
Exc oferta, 3 dorms, salão,160m²ac, 
7x 25, 3 vagas. Reformada, pode 

ser escritório ou residencial.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

terraço, repl arms,. Próx.
Metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 698 MIL
Ótimo apto, 96m² áú,

oportunidade, liv amplo c/ terraço, 
arms. Ao lado do Metrô Saúde.

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO  3 STES  4 GRS

R$ 1.370 MIL
Lindo sobrado, novo,

3 suítes, 4 vagas, quintal amplo, 
coz repl arms.

PARAÍSO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 748 MIL
Exc apto, 96m² áú, repleto

armários, ótima localiz.
Próx ao Metrô Paraíso.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua plana,
quintal com edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 885 MIL
Exc negócio, 100m² áú, living p/ 
2 ambs, lavabo, terraço, ótima 

localização, lazer completo. Único.

SAÚDE
APTO   2 DTS  STE  GAR

R$ 2.000,00
Lindo apto, semi-mobiliado,

sala 2 ambs com sacada.
Próximo ao Metrô Saúde.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Exc apto, ótima localiz,
cond baixo. Próximo ao
Parque do Ibirapuera.

SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 325 MIL
Excelente negócio, apto

situado ao lado do Metrô Saúde, 
repleto de armários.

 V. MARIANA
APTO  2 DTS  STE  GAR

  R$ 495 MIL
Exc apto, andar alto, vista panor, 
ótima localiz, próx Metrô Santa 

Cruz. Cond baixo.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 780 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua tranqüila,

repleto de armários.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 875 MIL
Ótimo apto, 90m² AU, excelente 

estado de conserv, bem local,
gar c/ depósito, lazer.

V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.060 MIL
Exc apto, reformado, 155m² áú. 
Próx ao Metrô Chác. Klabin e V. 
Mariana, repleto de armários.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS 2 STES 3 GRS

R$ 1.485 MIL
Exc sobrado, 7,5x27,

ótimo local, liv. 3 ambs,
closet, edícula, quintal.

PLANALTO PTA
SOBRADO

R$ 1.190 MIL
Lindo sobrado, semi novo, acab.1ª, 
liv 2 ambs, 3dts, sts, c/closet, coz. 

plan, 4 vgs cob c/depósito.

REPÚBLICA
APTO  1 DORM  S/GAR

R$ 300 MIL
Ótima kitnet, edif Copan, Metrô 
República, 35m² áú, cond baixo,

exc est conservação.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 520 MIL
Apto reformado, living amplo, 

excelente localização,
repleto de armários.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 583 MIL
Oportunidade, lindo apto,

semi novo, living c/ terraço, lazer, 
próx ao Metrô.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.120 MIL
Exc apto, seminovo, 115m² áú, var 
gourmet, LAZER COMPL, ÓTIMA LOCAL, 

PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.089 MIL
Impecável apto, semi novo,

living amplo, int c/ varanda gour-
met, lazer completo.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  23 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.149 MIL
136m² áú, living amplo c/ terraço, 

and alto, exc local, cond baixo.
Próx Metrô Pça Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.219 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx 
Metrô Santa Cruz.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 2.500,00
Ótimo sobrado, situado em rua 

tranquila e com fácil 
acesso ao metrô.

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

R$ 2.000,00
Ótimo apto, ste, sl ampla,

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 2.100,00
Ótimo apto, boa localização. 

Próximo ao Metrô
e Shopping Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, living amplo,

2 ambientes, bem localizado, 
repleto de armários.

V. CLEMENTINO
CASA TÉRREA SL GAR

R$ 1.800,00
Ótimo casa térrea,

para fins comerciais,
bem localizada

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.400,00
EXC SOBRADO, 2 SUÍTES, 2 VAGAS

COBERTAS, QUINTAL, CHURRASQ.
PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

APTO
V. BRASILINA
R$ 298 MIL

3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha planejada, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
condomínio R$ 500,00, lazer 

completo - REF.: 16.155

SOBRADO COND. FECHADO 
BQ. DA SAÚDE
R$ 430 MIL

Ótimo condomínio, c/ 2 
dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 2 carros,
área útil de 73 m² - 

REF.: 15.544

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da

R. Vergueiro, a 850 mts. do 
Metrô Alto do Ipiranga, vago,
c/ 2 dormitórios, living, sl. 
jantar, cozinha, lavanderia,

local p/ 1 carro - REF.: 16.403

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

construção de 220 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa / cozinha, quintal 

c/ churrasq., edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.479

APTO
JD. V. MARIANA

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., gar. p/ 3 

carros, estuda imóvel menor 
valor - REF.: 15.746

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.750 MIL

Impecável, toda reformada, 
excelente localização, terreno 
335m², construção 258m², c/ 

4 suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., quintal, garagem p/ 4 

carros - REF.: 16.471

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 MIL
Vago, excelente rua do bairro,
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living, lavabo, cozinha
c/ armários, fogão e mesa 
embutidas, quintal, dep.

p/ empreg., gar. p/ 2 carros.
REF.: 15.864

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 640 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ emp, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16.111

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavand, dep. p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, terreno 
5,50 x 20 mts., construção de 

170 m² - REF.: 16.358

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
 Prédio de 10 anos, ótimo 
acabto, AU = 90 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet 
envidraçada, coz. planej., 

lavand. c/ AE, garagem p/ 2 
carros - REF.: 16.550

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 699 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 15.173

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 

wc p/ empregada, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.873

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 

constr. 225 m², c/ 3 suítes, liv. 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 

coz. conjugada c/ espaço 
gourmet, quintal gramado, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 15.555

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 765 MIL
Ótima localização do bairro, 
construção de 200m², c/ 3 

dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
terraço social c/ churrasq., 

lavabo, cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 16.366

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo refor-
mado, excelente localização 

da rua Samambaia, c/ 2 dorm., 
wc social, living, lavabo, ampla 
cozinha c/ AE, quintal, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.545 

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

acabto., c/ 3 suítes, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, 

cozinha, qto. p/ despejo, gar. 
subsolo p/ 4 carros, fundos c/ 
acesso para outra rua c/ mais 
uma garagem - REF.: 15.521

APTO. NOVO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Prédio novo, ampla sacada 
gourmet, c/ 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 

ambientes, cozinha, lavande-
ria, garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, área útil de 73m² 

- REF.: 16.450

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização,
 c/ 3 dorm., 2 suítes, wc 

social, living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
estuda propostas.

REF.: 15.058

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

Mendes, , c/ 3 dormitórios c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 

AE, lavanderia, wc p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 15.207

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, quarto e wc p/ empre-
gada, quintal, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.063

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
3 dorm. c/ AE, wc social, li-

ving p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., lavanderia c/ AE, wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

estuda permuta c/ apto.
menor valor na região.

REF.: 16.357

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 
comerciais, esquina, entrada 
p/ 2 ruas, vago, c/ 2 dormitó-
rios, wc social, living, cozinha, 

lavanderia, amplo quintal 
coberto, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 15.818

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 88 m², im-

pecável, todo reformado, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.986

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 220 m², construção 
300 m², c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
4 carros, ótimo local da Rua 

Juvenal Galeno - REF.: 16.485

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL
Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 ambien-
tes c/ sacada, sanka, cozinha 
planejada, wc p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, ótima oferta.

REF.: 16.383

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

da Árvore, área útil de 70m², 
condomínio R$ 395,00, c/ 2 
dormitórios, wc sovial, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro.

REF,: 16.681

TÉRREA
V. MARIANA
R$ 680 MIL

Próximo a R. Jorge Tibiriçá, 
terreno 311m², constr. 150m², 

c/ 3 dormitórios, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz., 
lavand., qto. despejo, amplo 
quintal ajardinado, gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.557

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar condicionado, 
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 

living, lavabo, sl. Jantar, coz. 
c/ AE, despensa, amplo sóton 
p/ escritório c/ wc, garagem p/ 

2 carros - REF.: 16.413

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ chur, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 
dorm., 2 stes., wc social, 

liivng p/ 3 amb., jd. inverno, 
copa c/ AE, coz. planej., escri-
tório, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churr, gar. tipo sl. de festa 
p/ 6 carros - REF.: 16.426

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE

1.170 MIL
Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lav, coz. planej., escritório, 

área gourmet c/ chur . e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. p/ 

3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.350 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, 

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 
2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., copa, cozinha, 

despensa, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 5 x 25m, construção 

141 m² - REF.: 15.687

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc 

p/ empreg., garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.695

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 15.769

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Terreno 338m², constr. 330m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ clo-

set e hidro, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, adega, lavabo, coz. c/ 

AE, dep. p/ empreg., escritório, 
quintal c/ área gourmet, gar. p/ 

4 carros - REF.: 15.617

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da

avaliação, ótimo local da R.
D. Bernardo Nogueira, vago, c/ 
3 dormitórios, wc social, living 
p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem
p/ 1 carro. REF.: 16.432

SOBRADO
CIDADE VARGAS

R$ 429 MIL
Próx. ao Centro de Exposições, 

c/ 2 dorm. c/ AE, wc social,
living p/ 1 amplo amb., coz, 

amplo quintal, wc p/ empreg., 
qto. despejo, garagem

p/ 1 carro - REF.: 15.152

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

Excelente infraestrutura c/ 
estacionamento, teatro, sl. 

ginástica, lanchonete, restau-
rante, portaria 24 hs., c/ AU = 
34m² e garagem p/ 2 carros 

- REF.: 15.612

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

mitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim de 
Almeida, área útil de 74 m², c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha c/ AE, quarto 
e wc p/ empregada, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.774

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas famí-
lias, água e luz independentes, 
sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 
gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 

e lavand. - REF.: 15.913

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de

220 m² de construção, ótimo 
para reforma ou construção - 

REF.: 15.067

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 660 MIL
 Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 16.242

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excel. localiz. do bairro, terreno 
182 m², construção 250 m², 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, liv. 
p/ 2 amb., sl. jantar, lav, coz. 
c/ AE, qto. despejo, amplo 

terraço coberto c/ churr., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.256

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 795 MIL
Ótima localização da

Rua Ramalho Ortigão, terreno 
medindo 5 x 49,40 mts., 

totalizando 247 m², com frente 
para duas ruas, ótimo diversas 

finalidades - REF.: 16.459

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 960 MIL
Seminovo, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 3 

carros, área gourmet, estuda 
permuta c/ apto. menor valor 

na região - REF.: 16.212
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LOCAÇÃO

ERRATA
EDITAL ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO 

DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
AERONAVAL SÃO PAULO/FOCH

Na edição 2869 do jornal São Paulo Zona Sul, publicada em 20 de abril de 
2018, houve erro com inclusão de endereço, dados e título de outra instituição. 
O equívoco se deu por inteira responsabilidade do jornal, por conta de falha na 
diagramação. Leia-se, abaixo, o teor completo e correto do Edital da FOCH:

“Ao dia, 27 de Abril de 2.018, as 17:00 horas, no endereço Avenida Chucri 
Zaidan, nº 1550, sala 1517, bairro Vila São Francisco, CEP 04711-130, Município  
São Paulo, Estado de São Paulo, será realizada a assembleia de constituição da as-
sociação denominada de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA AERONAVAL SÃO PAULO, 
tendo como nome fantasia, SÃO PAULO/FOCH, com seguinte pauta:
 - modelo de estatuto;
	 -	definir	grupo	gestor	inicial;
 - demais assuntos;

São Paulo (SP), 20 de Abril de 2018”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A todos os Associados da Aldeia do Futuro-  Associação  para  a Melhoria 
da Condição da População Carente

 Ficam  a todos  os sócios quites com suas obrigações   sociais  e 
participantes dos Órgãos Sociais, convocados para a Assembléia Geral 

Ordinária a realizar-se no dia 11 de maio de 2018, às 19:00h, em primeira 
convocação, na sede da Associação, situada em São Paulo-SP,

na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228,
Americanopolis a fim de deliberar sobre:

Itens de convocação Ordinária para a Assembléia Geral Ordinária
de 11 de maio de 2018. 

1 - Discutir e homologar o Relatório Anual de Atividades do
exercício de 2017; 

2 - Discutir e homologar o Balanço Anual e o demonstrativo
de Receitas e Despesas do Exercício de 2017; 

3 - Apreciar e aprovar o programa Anual de Atividades para
o exercício de 2018;  

4 - Apreciar e aprovar  a Previsão Orçamentária para o exercício de 2018; 
5 - Apreciar e aprovar os Programas dos Cursos e

Oficinas para o exercício de 2018.

Cristiane Fagundes 
Vice Presidente
Aldeia do Futuro 

São Paulo, 04 de maio de 2018
Atenciosamente,

Denis Willian da Silva
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2018
COOPERALDEIA – COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA TEXTIL, 

VESTUARIO, MODA, DECORAÇÃO E ARTESANATO.
CNPJ: 10.987.561/0001-80                                       NIRE: 5400110821

O Presidente da Cooperativa em referência, Sr.DENIS WILLAM DA SILVA, convoca todos os 
associados em condições de votar, (que para efeito de cálculo do quorum é de 15associados), 
para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que fará realizar-se em 
sua sede social estabelecida  na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 Sala 24 – São 
Paulo - SP, às 09:00 horas do dia10 de Maio de 2018,  em  primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços) de seus associados; Caso este número não seja atingido, 
reunir-se-á em segunda convocação, às 10:00 horas com a presença da metade mais um 
de seus associados, ou em terceira e última convocação, às 10:30 horas com  a presença 
mínima de 10 associados, para deliberarem sobre a 

seguinte ordem do dia: 
1º)Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: a) Balanço Geral do 
exercício de 2017; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; c) Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Liquido; d) Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; e)Eleição 
de Diretor Financeiro; f)Notas Explicativas; g) Parecer do Conselho Fiscal; h) Relatório da 
Diretoria, documentos esses que estão à disposição dos associados, em sua sede social;
2º) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas); 
3º) Deliberação sobre reajuste da cota parte;
4º) Eleição Para Complementação dos Cargos de Presidente e Diretor de Relações 
Associativas ( Diretor Financeiro) e Diretor de Operações.
5º) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
6º) Fixação dos valores dos honorários, ajuda de custo dos membros dos  órgãos de 
administração;
7º) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exercício de 2018. 

Por fim, resta expressamente consignado que, os associados interessados em serem 
candidatos a Cargos Eletivos deverão observar e cumprir todas as formalidades previstas 

no capitulo X do nosso Estatuto Social.
São Paulo, 04 de maio de 2018.

DENIS WILLAM DA SILVA.
Diretor Presidente

Ótimo estado, 3 DORMS, sendo 
2 SuITES, uma com OFuRô E 

VARANDA, mais 1 BH e pequeno 
ESCR., SALA para 2 amb, LAVABO, 

COPA, COZ, DEP. EMPREG, 
LAVAND, QuINTAL, VG GARAGEM

SOBRADO 150M²  
VILA ALEXANDRIA

Fone:96553-4275
3051-3155

e-mail:
solparserv@gmail.com

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

 CASA TÉRREA - VL. GUARANI
RUA DOS TURUMÃS, 317

R$ 920 mais R$ 43,00 IPTU
1 quarto, sala, cozinha, WC,

2 vagas, Aceita proposta
Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

SITE
ESOTÉRICO

ESTÁ CONTRATANDO:

TARÓLOGAS
PARA TRABALHAR

CONTATO TEL.:
94071-9299 / 94668-3525

TOQUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, Acordeon, 

Violino, Flauta Doce e outros
Aulas Especiais para 3 Idade e 

Crianças. Vendo Piano
Pça Árvore Mirandópolis
F: 5072-9636 / 5581-7592

Cel. 99132-1189

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

Português / Inglês 
Ensino Fundamental II

e Médio

AULAS 
PARTICULARES

Prof. Marcelo
11-96524-0445

marcelo40@yahoo.com.br

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

R: BRás DE ARzão, 21-E 
(em frente ao Extra Aeroporto)

FoNE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

L o C A Ç ã o  L o C A Ç ã o

APTo METRÔ sAÚDE 68M² 
REFoRMADo

2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, 
escritório com armários, repleto de 

arms. planejados, lazer, 1 vaga. 
R$ 420 mil Cond. R$ 580,00

APTo PARAÍso
REFoRMADo - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTo METRÔ
ANA RosA 68M2 AU

2 dorms. sala,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 350 MIL

APTo METRÔ PARAÍso
115 M2 AU

3 Dorms. 1 suíte, Sala 2 ambs. 
c/ varanda, repleto de armário, 

dep. Empregada completa,
1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

CAsA METRÔ
PRAÇA DA áRVoRE

3 dorms, sala 2 ambs, 2 vagas, 
edícula, cozinha c/ arms,

ótimo estado, 250m2.
R$ 700 MIL

APTo METRÔ PARAÍso
Excelente localização, 2 dorms, 
sala 2 ambs, dep. emp, ótimo 
estado, área 88m2 AU, repleto

de armários, R$ 650 mil

www.jesimoveis.com.br

APTo METRÔ CoNCEIÇão   
2 dorm, sala 2 ambs. c/ 

varanda, repleto de A.E., 
closet, 2 WC social, coz, lazer 

total, 1 vaga. R$ 340 MIL

JSiMÓVEiS

KIT NET PRÓX METRÔ

são JoAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP. METRÔ ANA RosA
76 M²

2 dorm. 2 WC social, repleto 
de A.E. , 1 vaga, lazer total. 

R$ 600 mil

AP. JARDIM CELEsTE
60M2

2 dorms. c/ varanda, sala
2 ambs, reformado, repleto 

de AE planejado, ótima localização
R$ 240 mil

AP. METRÔ ANA RosA
70 M²

2 dorm, sala 2 amb, coz planej, 
sem vaga – reformado

R$ 460 mil

AP. METRÔ IMIGRANTEs
80 M²

3 dorms, sala, coz, AS,
reformado, 1 vaga.

R$ 440 mil

AP. METRÔ PARAÍso
76M² AU

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

KIT NET  METRÔ

são JoAQUIM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ PARAÍso
90 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 2.300,00

AP.
METRÔ sANTA CRUz
2 dorms, sala 2 amb,

coz, 1 vaga, R$ 1.200,00

APTo DUPLEX VILA MARIANA
170 M2 AU REFoRMADo

Parte superior, 3 dorms, 1 ste master, 2 banhs. e escrit, 
parte baixo: 2 salas, 2 banhs, coz. e copa,

repleto arms, 2 vgs. R$ 670 MIL

cr
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RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 7592-9946

 TERRENO COM CASA VELHA 
VILA GUARANI

R$ 295 MIL - 10 x 20 m²
Ótimo para dois sobrados

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
57M² - RUA MARACÁ

R$ 435 MIL
2 dormitórios, sendo 1 c/ armarios 
embutidos, sala, cozinha c/ armarios 
embutidos, WC, lavand, 2 vagas.

SOBRADOS NOVOS
R$725 MIL VILA GUARANI

 RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74

3 dorms,1 suite, banh.social, 
2 varandas, sala toda em 

porcelanato, lavabo, coz. lavand. 
c/churrasq.2 vagas. Temos outros. 

 SOBRADOS NOVOS CHAC.
INGLESA, R: ARARÊ 303/307

R$ 920 - PX. METRÔ 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

randa, sala, lav, coz, lavand. cob, 
churr, 2 vagas. Ac. financiamento. 

 CASA EM VILA METRÔ
CONCEIÇÃO R$ 350 MIL
1 suite, sala, cozinha, WC,

lavanderia, 2 vagas.

Aceita proposta

CASA TÉRREA VL. GUARANI 
8 X 25 M² R$ 550 MIL

2 dorm, sala coz, WC,

lavand,  mais quarto,

coz e WC, 2 vagas

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

Trabalhe 1/2 período.
Ganhe 30 R$ por. Hora Atenção!!!   

Prospectar, promover, Atender,   Apresentar, 
Vender.   Deliciosos Produtos.

Orgânicos  Liofilizados. 
Novidade!!! Experimente !!!....

TEL.:  2275.7304 VIVO - 9.5144.5465 TIM - 
9.6313.8187  CLARO

CRÉDITO R$329 MIL P/ 
COMPRAR  IMÓVEL

CONSTRUIR  / CAPITAL 
GIRO QUERO R$30 MIL +

TRANSF.  DIV. -
94365-4261 ( PARTIC.)

CONSÓRCIO
CONTEMPLADO

ORAÇÃO DE SÃO COSME
E SÃO DAMIÃO

Oh! São Cosme e Damião, 
vós que destes a vida pelos 

necessitados e desamparados,
vós que didicastes toda vida ao 
bem. Vale-me neste instante de 

provação, eu vos imploro.
Ajudem-me a conseguir esta graça, 

em nome do Pai, do Filho e do 
Espirito Santo. Rezar com fé a 

oração, 3 Pai-Nossos,
3 Ave-Marias, 3 dias seguidos.

No 4º dia mandar publicar e dar um 
presente a uma criança carente. 

Com fé será atendido. E.L.O.

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua cabeça, 
acender 3 velas brancas em um prato com 
água e açúcar para os 3 anjos protetores. 
Fazer um pedido e em 3 dias alcançará a 
graça. Publicar no 3º dia e observe o que 
acontecerá no 4º dia.  S.L.O.

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
PAUlIStA R$ 690 mIl
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

BElA cASA téRREA
R$ 570 mIl

mEtRÔ JABAQUARA
Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 61-3065

lIndO APtO  R$ 360 mIl 
REFORmAdO  

Todo reformado, à 5 min. 
Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

cASA téRREA PRóx. 
mEtRÔ cOncEIçãO/ 

JABAQUARA - R$ 800 mIl
3 dormitórios, sala, coz, banh, 
qtal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30. Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071

TERRENO c/cASA TÉRREA 
R$ 750 mIl   

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:02-3397.

cASA téRREA
V. GUARAnI  R$ 420 mIl
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 550 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

cASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA

R$ 450 mIl
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

automóveis em um terreno de 
5x30. Ref 06-5000

EXcELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mIl

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mIl

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRÔ cOncEIçãO

R$ 450 mIl 
EXCELENTE NEGÓCIO !

 Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos 
dorms com arms, sala coz. ampla, 
2 banh, quarto de emp. vagas de 
gar. cobertas, ótima localização. 

REF.: 06-3493

ExcElEntE APtO
BOcA mEtRÔ 

cOncEIçãO  R$ 360 mIl 
Ao lado Metrô, 2 dorms, sala 

2 ambientes, cozinha , banhei-
ros e garagem. Oportunidade, 
tudo próximo  comércio local 

tem tudo .  REF.: 07-3520  

APtO mEtRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 mIl
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

lIndO APtO REFORmAdO 
AO lAdO mEtRÔ

R$ 600 mIl
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

cASA téRREA – cIdAdE 
VARGAS R$ 830 mIl 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 09-3038

cASA téRREA POR
R$ 375 mIl V. GUARAnI

2 casas térreas gêmeas, valor p/ 
cada unidade, com dois dormitórios, 
sala, coz, banh, lavand, jardim e 
qtal, c/ possibilidade p/ mais uma 
moradia, próx. metrô e comércio lo-
cal.  Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

APtO mEtRÔ
Só  R$ 350 mIl

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

APTO - 10 mInUtOS A Pé 
dO mEtRÔ - R$ 360 mIl

3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambs, cozinha com armários, 
condomínio baixo, vaga de 
garagem, playground, salão 

de festas.  REF.: 72-3066

ótImO SOBRAdO
VIlA GUARAnI

R$ 500 mIl - mEtRÔ
Bem próx. Metrô. Toda 

reformada inclusive hidraulica 
e eletrica  c/ 3 dorms , arms, 
sala, coz, 2 banh. e vaga de 

gar.  REF.: 83-3303

PtO PAUlIStA/ ExcEl. 
cASA téRREA 

Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vagas de garagem. 
Aceita imóvel casa ou apto. 
“URGENTE” Otima oportuni-

dade. Ref  09- 2622

APtO 3 dORmItóRIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

SOBRAdO R$ 450 mIl  
VIlA GUARAnI 

Oportunidade! Proximidade 
do Metrô Jabaquara com 2 
dormitórios, sala, lavabo, co-
zinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno com 30 
metros de fundo. REF.: 10-3573

SOBRAdO nOVO mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 615 mIl
Ótimo acabto, 3 dormos, suíte 
c/ sacada, coz, sala 2 ambs c/ 
piso porcelanato, lav, qtal com 
AS c/ cobertura, 2 vagas de 
gar.  Estuda permuta só por 
esta semana. REF.: 01-3390

cOBERtURA dUPlEx c/ 5 
VAGAS Só R$ 1100 mIl

Vista panorâmica para o par-
que, 5 vagas demarcs, 3 dorms, 
ste, sala 2 ambs, sala de jantar, 
escritório,coz, terraço c/ churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Próx. Metrô.   REF.: 21-3186

SOBRAdO JABAQUARA/
cIdAdE VARGAS
Só R$ 650 mIl

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. planej, 

SALA DE TV, dep. emp, lavand,  
quintal com churr, e 2 vagas 

de gar. Ref  10-3460

SOBRAdO VIlA GUARAnI 
R$ 690 mIl 

Lindo sobrado, prox. Metrô 
Jabaquara, com 3 dorms, ste, 
armário, sala com 2 ambs, es-
critório, quintal com churr, lav, 
e 2 vagas de gar. com portão 
automático.  REF.: 01-3603

APtO Só R$ 350 mIl 
nA SAúdE 

OPORtUnIdAdE!!!
Próx. Av Bosque, dormitório 

com armários, sala 2

ambientes, cozinha, banheiro, 

área de serviço e garagem 

ampla. Corra para visitar, 

adeus alugótima localização! 

REF.: 03-3628

APtO JABAQUARA
R$ 400 mIl

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

APtO
Só  R$ 240 mIl

 2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha e garagem, lazer 
total, quadra, piscina, chur-
rasqueira, play ground etc.   

VAGO. REF.: 03-3627

SOBRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

Muito bonito, 2 dormitórios, 
suíte com armários, terraço, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armarios, quintal, area de 
serviço, garagem com portão 
automatico.  REF.: 04-3634

ótImO tERREnO
R$ 400 mIl JABAQUARA
Próximo ao Metrô, oportunida-
de para investidores e constru-
tores, terreno plano de 8,83 x 
19,02, bem localizado. Otimo 
investimento.  REF.:03-3630 

tERREnO dE 640 m2  
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.380 mIl
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

BElíSSImA cASA PROx. 
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.250 mIl
ERA R$ 1.400 mIl

3 dorms, suíte, AE´s, sala para 
2 ambs, copa coz. ampla, ba-
nhs, garagem p/ 8 carros, qtal 
com jardins, estúdio de som e 
escritório amplo nos fundos, 

ar condicionado FUJITSU em 
todos os cômodos, portões 

automatizados, tudo pensado 
para seu conforto, terreno 

amplo de 400m2.  Ótimo preço 
para investimento, agende 
uma visita!. REF.: 04-2849

APtO REFORmAdO 
JABAQUARA  R$ 315 mIl

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

APtO “REFORmAdO” Só 
R$ 300 mIl Vl GUARAnI
Prox. Metrô, c/ amplo dorm, 
sala 2 ambs, coz, banheiro, 
AS e vaga de garagem livre. 

Excelente local, SAIA DO 
ALUGUEL, OTIMO INVESTI-

MENTO!.  REF.:04-3641

BElíSSImO SOBRAdO
mEtRÔ - JABAQUARA 

“R$ 800 mIl”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem 
localizado com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal, terraço 

com churrasqueira,  jardim 
e duas vagas de garagem. 
URGENTE   REF : 02-3610

Só $ 238 mIl-APtO BOcA 
dO mEtRÔ cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 
, cozinha, banheiro, não tem 
garagem, muito bem locali-

zado. Condomínio baixo ( só 
R$ 150,00). Òtimo negócio e 
investimento!. REF.: 12-3528

APtO JABAQUARA
R$ 380 mIl 

Apartamento com 67m2 de 
área útil, 2 dormitórios + 

escritório, armários, sala 2 
ambientes, cozinha planejada, 
a.s., garagem. REF.:12-3587

APtO 3 dORm. mEtRÔ 
JABAQUARA Só R$ 310 mIl    

3 dorms c/ arms, sala p/ 2 
ambientes, coz. c/ arms embu-
tidos, vaga de gar, condominio 
baixo, Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas, etc. Oportu-

nidade. REF.: 11-3272

APtO 3 dORm cOncEIçãO 
Só R$ 390 mIl

 Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planejada, 2 
banhs.Òtima localiz, 5 min. a pé 
do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio 

e mercados.  REF.: 11-3443

BElO SOBRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl

 Jabaquara/cidade Vargas,
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/ 
churrasc. e forno, 3 vagas c/ 

portão automático. REF: 11-3581

cASA téRREA – VIlA StA 
cAtARInA R$ 460 mIl
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 10-1181

APtO nOVO  V. GUARAnI 
5mIn. A Pé dO mEtRÔ 
cOncEIçâO R$ 450 mIl 

Nunca habitado, ótima área de 65 
m2, c/ 2 dorms, ste, sala c/ sacada 2 
ambs, andar alto, coz, vaga de gar, 
com lazer completo, otima localiza-
ção, oportunidade. REF.: 05-3479

SOBRAdO 3 dORmS 
JABAQUARA  R$ 550 mIl
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

SOBRADO VIlA GUARAnI   
R$ 560 mIl

Px. Metrô Jabaquara, c/ 3 dorms, 
sacada, sala 2 ambs, copa, coz, 
qtal c/ churr, salão de festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158

APtO 3 dORmS mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 400 mIl

3 dorms, sendo uma suíte, 
sala 2 ambientes com sacada, 
cozinha com armários, lazer 

com piscina, play ground, 
salão de festas etc. Oportuni-

dade única. REF.: 07-3184

APtO 3 dORmItORIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619
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GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Retificação das Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, 
tendo a entidade GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2016 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, 
não obstante, a entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de janeiro de 2017

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2016 2015 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 61.822.090 1.231.622 PASSIVO CIRCULANTE 60.186.052 117.966
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3.1) 3.123.148 299.857  FORNECEDORES (NOTA 3.8.1) 1.285.195 0
 CLIENTES (NOTA 3.2) 4.258.969 693.405  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 3.8.2) 1.824.774 104.928
 ADIANTAMENTOS 30.729 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (NOTA 3.8.3) 11.467.218 13.038
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 3.3) 808.524 238.360  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 3.8.4) 25.769.275 0
 ESTOQUES (NOTA 3.5) 34.409 0  PROVISÕES 19.839.590 0
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 3.4) 53.566.311 0
NÃO CIRCULANTE 42.704 19.709 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.678.742 1.133.365
 IMOBILIZADO (NOTA 3.7) 42.704 19.709  SUPERAVIT ACUMULADO 1.678.742 1.133.365
ATIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331 PASSIVO TOTAL 61.864.794 1.251.331

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2016 2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 67.527.628 12.758.869 2016 2015
Receita de Prestação de Serviços 19.457.462 12.758.869 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 48.070.166 0 Superávit do Período 545.376 343.784

Caixa Gerado pela Atividade 545.376 343.784

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (110.126) (86.373) Clientes (3.565.564) (693.405)  

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (110.126) (86.373) Adiantamentos (30.728) 864.099

Tributos a Compensar (570.164) (238.360)

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 67.417.502 12.672.496 Estoques (34.409) 0

(-) Custos dos Serviços Prestados (14.687.735) (11.198.131) Contratos de Gestão (27.797.036) 0

(-) Custos dos Contratos de Gestão (42.041.062) 0 Fornecedores 21.124.785 0

Obrigações Tributárias 1.719.846 103.453

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 10.688.705 1.474.365 Obrigações Trabalhistas 11.454.180 (143.696)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 2.846.286 235.875

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (4.114.225) (1.130.581)

(-) Despesas com Pessoal (174.294) (236.462) Atividades de Investimento

(-) Despesas Administrativas (3.892.299) (874.946) Aquisições de Ativos Imobilizados (22.995) (4.760)

(-) Despesas Tributárias 0 (789) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (22.995) (4.760)

(-) Resultado Financeiro Líquido (47.632) (18.384)

Aumento Líquido de Caixa 2.823.291 231.115

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (6.029.104) 0

(-) Despesas Administrativas (6.010.714) 0 Disponibilidades
(-) Resultado Financeiro Líquido (18.390) 0 No início do exercício 299.857 68.742

No final do exercício 3.123.148 299.857

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.376 343.784 Variação das Disponibilidades de Caixa no Período 2.823.291 231.115

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2014 789.582 0 789.582

Superávit do Exercício 0 343.784 343.784

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366

Superávit do Exercício 0 545.376 545.376

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2016, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade mantém como seu principal objetivo, a atividade de Apoio e Gestão de Saúde Pública, tendo conseguido ao final do ano de 2016 manter seus principais contratos junto aos municípios de Amparo, Botucatu, Rio do Sul, Pirapora do Bom Jesus e Santa Isabel, 
Parauapebas. Paraibuna, Canoas - RS, Mineiros do Tietê com contratos de prestação de serviços, e também de gestão de saúde em unidades de urgência e emergência, e de Estratégia de saúde da família. Nesse exercício houve a finalização dos contratos mantidos 
com os municípios de Botucatu e Santa Isabel (UPA), ainda assim a entidade encerra o exercício de 2016 com valores pendentes a receber dos municípios que mantém ou manteve contratos na ordem de R$ 57.825,

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
10.19 do Conselho Federal de Contabilidade e o Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Resolução CFC n. º 1409/2012 para preparação de suas demonstrações financeiras.

3.  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.
A entidade realizava seus registros contábeis até 31/12/2014 pelo regime de caixa, tendo adotado o regime de competência para a 
contabilização de seus eventos a partir de 01/01/2015.

3.6. Seguros

3.1.  Caixa e equivalentes de caixa
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

O Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 3.7.  Imobilizado

Caixa 728 0 É demonstrado pelo valor de mercado, sendo seu registro pelo custo de aquisição, gerando a reavaliação para determinação 
de vida útil e valor real de realização, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, considerando a vida útil 
econômica dos bens. A Entidade mantém registrado nesse conceito, os bens de propriedade de terceiros recebidos nos 
contratos de Gestão assinados com os órgãos públicos pelo seu valor de aquisição no total de R$ 7.255.321.

Bancos Conta Movimento 3.122.420 48.693

Aplicações Financeiras 0 251.164
TOTAL 3.123.148 299.857 3.8.  Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e 
não circulantes, são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação.

3.2.  Recebíveis à Curto Prazo
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal da Estância Turisitica de Avaré 44.839 44.839 3.8.1.  Fornecedores

Pref. Municipal de Pirapora do Bom Jesus 189.247 85.277 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Barra do Turvo 0 133.785 Fornecedores Nacionais 1.285.195 0

Pref. Municipal de Mineiros do Tietê 91.258 85.880 Outras Obrigações 1.661.204 0

Pref. Municipal de Agudos 0 1.400 Provisões Diversas 18.178.385 0

PAMESP - Botucatu 1.099.453 342.224 TOTAL 21.124.784 0

Pref. Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 0 3.8.2.  Obrigações Tributárias

Pref. Municipal de Santa Isabel 61.067 0 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Amparo 177.498 0 IRRF s/Salarios a Recolher 1.577.393 104.927
TOTAL 4.258.969 693.405 PIS s/ Salários a Recolher 28.231 0

IRRF a Recolher - terceiros 53.874 0
3.3.  Impostos a Recuperar CSL, COFINS - Terceiros 165.090 0
Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. ISS  - Terceiros 186 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 TOTAL 1.824.774 104.927

IRRF a Compensar 140.791 31.382 3.8.3.  Obrigações Trabalhistas e Pevidenciárias e Outras

Pis Retido a Compensar 37.606 2.370 DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015

COFINS Retido a Compensar 172.434 10.940 Obrigações com Pessoal 7.624.854 0

CSSL Retido a Compensar 57.478 3.646 Obrigações Previdenciarias 2.743.799 7.156

INSS Retido a Compensar 400.215 190.022 Provisões Trabalhistas 1.089.276 3.898
TOTAL 808.524 238.360 TOTAL 11.457.929 11.054

3.4. Contratos de Gestão
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras. 3.8.4.  Recursos de Terceiros a Realizar

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2016

SALDOS EM 
31/12/2015 DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Pref. Municipal de Santa Isabel 167.573 0 Pref. Municipal de Santa Isabel 74.192 0

Pref. Municipal de Parauapebas - PA 35.767.568 0 Pref. Municipal de Parauapebas - PA 17.775.295 0

Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.017.988 0 Pref. Municipal de Rio do Sul - RS 1.024.069 0

Pref. Municipal de Canoas - RS 16.613.180 0 Pref. Municipal de Canoas - RS 7.044.103 0
TOTAL 53.566.309 0 TOTAL 25.769.275 0

3.5.  Estoque 3.9.  Patrimônio social
Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.016, o superávit apurado no período de R$ 545.376, 
destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não 
aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit 
Acumulado”.DESCRIÇÃO SALDOS EM 

31/12/2016
SALDOS EM 
31/12/2015

Materiais Diretos 6.591.567 0 3.10.  Aplicação de recursos
Materiais Indiretos 0 0

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e 
estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.                                                Materiais Consumo 0 0

Outros Estoque (-) -6.557.158 0
TOTAL 34.409 0
3.11.  Apresentação do resultado abrangente

Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os 
associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do exercício.

3.12.  Estimativas e julgamentos contábeis

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

3.13.  Seguros

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O valor dos seguros 
contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, em 
razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

4.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2016 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que comreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. !
Uma auditore envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria, inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. !
Acreditamos qua a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 06 de setembro de 2017 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.016.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2016
Cotia - SP, 17 de Abril 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.016, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2016,

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki

Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos 
filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas 
isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-
se entidades e organizações de assistência social, aquelas 
que prestam serviços sem fi ns lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos benefi ciários abrangidos pela Lei 
Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa 
e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna”

1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, 

incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência 
social, a educação através do ensino, qualificação 
profi ssional, pesquisa e extensão educacional, a ciência 
e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, lazer 

e a recreação, a proteção e a prevenção do meio 
ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, 
a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial 
e monitoramento, a construção, reforma, adequação, 
dimensionamento, redimensionamento dos espaços físicos 
de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro 

(Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC)).

a) Apuração do resultado do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando 

o regime de competência de exercícios, e são apuradas 
através dos comprovantes de recebimento, entre eles, 
Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da 
Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e 
Recibos, em conformidade com as exigências fi sco legais.

b) Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em 

caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez.

c) Clientes
Estão divididos em títulos a receber de clientes, 

decorrentes de operações objeto da Instituição e 
inicialmente reconhecidas por valores originais no 
decorrer do período.

d) Estoques
Os estoques são avaliados pelos custos médios de 

aquisição ou de produção, não excedentes aos valores 
de mercado, em geral compreendem os materiais de 
utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, 
medicamentos, materiais de consumo, etc.). 

e) Imobilizado 
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo 

histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao 
valor recuperável quando aplicável. O custo inclui 
gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de 

um ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item 
do imobilizado são apurados pela comparação entre os 
recursos advindos da alienação com o valor contábil do 
imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras 
receitas no resultado.

f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstradas pelos valores conhecidos ou 

ca lcu láve is  acresc idos,  quando ap l icáve l ,  dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou 
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
Quando aplicável, os passivos circulantes e não 
circulantes, são registrados em valor presente, com base 
em taxas de juros que refl etem o prazo, a moeda e o risco 
de cada transação.

g) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado 
de um evento passado e, é provável, que um recurso 
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.

h) Estimativas Contábeis
O preparo das demonstrações financeiras requer 

adoção de premissas e estimativas por parte da 
Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação 
de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. 
Considerando que isso induz julgamentos por parte da 
Administração, vez que envolve estimativas referentes 
à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.

A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelas

9. SEGUROS
A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio 

através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado sufi ciente para cobertura de sinistros e 
reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. 
O valor dos seguros contratados é considerado sufi ciente na 
opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua 
natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações fi nanceiras, em razão do que, não foram 
submetidas à exame por nossos auditores independentes.

10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício 

de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, 
por política da Administração, os superávits e/ou déficits 
apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados 
por assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados 
no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a 

Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação 
que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta 
de transações e outros eventos que não sejam as transações de 
capital com os associados.

Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa 
forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado 
do exercício.

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção 

de premissas e estimativas por parte da Administração sobre 
certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências 
sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz 
julgamentos por parte da Administração, vez que envolve 
estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos 
futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS
Os instrumentos fi nanceiros estão apresentados no balanço 

patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas 
auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos 
valores de mercado. A Administração dessas operações é 
efetuada mediante definição de estratégias de operação e 
estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos fi nanceiros registrados 
contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 
operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos.

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

Aos Administradores do 
GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À 

SAÚDE PÚBLICA 0  COTIA - SP
Examinamos as demonstrações fi nanceiras do GRUPO DE 

APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio social e dos fl uxos de caixa, correspondentes ao 
exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A administração da Entidade é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as 
disposições aplicáveis às sociedades sem fi nalidade de lucro 
(Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independente se 
causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES
A administração da Entidade é responsável pela elaboração 

e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, 
as disposições aplicáveis às sociedades sem fi nalidade de lucro 
(Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração dessas demonstrações fi nanceiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 

essas demonstrações fi nanceiras com base em nossa auditoria, 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada 
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações fi nanceiras estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações fi nanceiras da Entidade para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião 
sobre a efi cácia desses controles internos da Entidade. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da GRUPO DE 
APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e 
as disposições aplicáveis às sociedades sem fi nalidade de lucro 
(Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São Paulo, 30 de Março de 2018  -SENSO AUDITORES 
INDEPENDENTES - CRC N° 2SP 005977/O-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
CNPJ n° 09.549.061/0001-87

Relatório da Administração

SENHORES MEMBROS ASSOCIADOS E PUBLICO EM GERAL, a seguir, apresentamos as Demonstrações Financeiras que foram e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, tendo a entidade 
GAMP Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, no exercício de 2017 mantido como sua principal atividade e fonte de recursos os contratos de apoio a gestão de saúde celebrados com o poder público na esfera estadual e municipal, não obstante, a 
entidade vem buscando novas parcerias para o desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Cotia, 30 de Março de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais
2017 2016 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 133.423.476 61.822.090 PASSIVO CIRCULANTE 131.383.334 60.186.052
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 3) 966.705 3.123.148  FORNECEDORES 38.631.335 1.285.195
 CLIENTES (NOTA 4) 5.758.835 4.258.969  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8) 7.652.318 1.824.774
 ADIANTAMENTOS 4.853.874 30.729  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 23.593.662 11.467.218
 TRIBUTOS A COMPENSAR (NOTA 5) 6.169.458 808.524  CONTRATO DE GESTÃO (NOTA 7) 33.062.328 25.769.275
 ESTOQUES (NOTA 6) 7.281.745 34.409  PROVISÕES 27.921.178 19.839.590
 CONTRATO DE GESÃO (NOTA 7) 92.278.935 53.566.311  CONTA CORRENTE PROJETOS 522.513 0
 OUTROS CRÉDITOS 16.113.922 0

NÃO CIRCULANTE 36.319.696 42.704 NÃO CIRCULANTE   36.556.457         0
 CONTRATO DE GESTÃO 34.000.000 0  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   2.598.743           0
 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.310.965 0  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 8)   20.565.330         0
 IMOBILIZADO 1.008.731 42.704  CONTA CORRENTE PROJETOS   13.392.385         0

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.803.381 1.678.742
 SUPERAVIT ACUMULADO 1.803.381 1.678.742

ATIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794 PASSIVO TOTAL 169.743.172 61.864.794

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais 2017 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.420.676 67.527.628 2016 2016
Receita de Prestação de Serviços 4.051.514 19.457.462 Atividades Operacionais
Receita de Contratos de Gestão 299.369.162 48.070.166 Superávit do Período 124.639 545.376

Caixa Gerado pela Atividade 124.639 545.376
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (16.328) (110.126) Clientes (1.499.866) (3.565.564)  
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas (16.328) (110.126) Adiantamentos (4.823.146) (30.728)

Tributos a Compensar (5.360.935) (570.164)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 303.404.347 67.417.502 Estoque (7.247.336) (34.409)
(-) Custos dos Serviços Prestados (3.016.984) (14.687.735) Contrato de Gestão (65.419.571) (27.797.036)
(-) Custos dos Contratos de Gestão (291.827.677) (42.041.062) Outros Créditos (2.199.025) 0

Depósitos Judiciais (1.310.965) 0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 8.559.686 10.688.705 Fornecedores 37.346.140 21.124.785

Obrigações Tributárias 26.392.874 1.719.846
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) (893.562) (4.114.225) Obrigações Trabalhistas 14.725.186 11.454.180
(-) Despesas com Pessoal (1.616.747) (174.294) Provisões 8.081.588 0
(-) Despesas Administrativas (8.679.915) (3.892.299) Empréstimos e Financiamentos 0 0
(-) Resultado Financeiro Líquido (28.350) (47.632) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (1.190.416) 2.846.286
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 9.431.449 0

Atividades de Investimento
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO) (7.541.485) (6.029.104) Aquisições de Ativos Imobilizados (966.027) (22.995)
(-) Despesas Administrativas (5.873.463) (6.010.714) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (966.027) (22.995)
(-) Resultado Financeiro Líquido (1.668.022) (18.390)

Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa (2.156.443) 2.823.291
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124.639 545.376

Disponibilidades
No início do exercício 3.123.148 299.857

No final do exercício 966.705 3.123.148

Variação das Disponibilidades de Caixa no Período (2.156.443) 2.823.291

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2015 789.582 343.784 1.133.366
Superávit do Exercício 0 545.376 545.376
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2016 789.582 889.160 1.678.742
Superávit do Exercício 0 124.639 124.639
PATRIMÔNIO SOCILA EM 31/12/2017 789.582 1.013.799 1.803.381

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2017, em Reais

Por se tratar de uma Entidade associativa com objetivos filantrópicos e sem fins lucrativos goza de algumas isenções e imunidades previstas na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS”. Que estabelece, consideram-se entidades e organizações de assistência 
social, aquelas que prestam serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8742/93, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos consagrados na Carta Magna"

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade mantém como seu principal objetivo, apoiar, incentivar, desenvolver e promover: a saúde, assistência social, a educação através do ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte, o esporte, 
lazer e a recreação, a proteção e a prevenção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a segurança, vigilância patrimonial e monitoramento, a construção, reforma, adequação, dimensionamento, redimensionamento dos 
espaços físicos de próprios públicos e particulares.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)). !
a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais 
e Recibos, em conformidade com as exigências fisco legais. !
b) Caixa e Equivalentes de caixa 
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. !
c) Clientes 
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período. !
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.).  !
e) Imobilizado  
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. !
f) Passivos circulantes e não circulantes 
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. !
g) Provisões 
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. !
h) Estimativas Contábeis 
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7. CONTRATOS DE GESTÃO

O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos de numerários disponíveis em caixa, em 
contas de depósitos bancários e por recursos alocados em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. !
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos e variações monetárias “pro-rata” dia, 
incorridos até a data de encerramento dos balanços, não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão 
apresentados nas demonstrações financeiras por:

Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Caixa 6.474 728 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Bancos Conta Movimento 411.579 3.122.420 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989

Aplicações Financeiras 548.652 0 Contrato de Gestão - Município de Canoas 70.041.906 16.613.181
TOTAL 966.705 3.123.148 Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

4. CLIENTES Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços, firmados junto as Prefeituras, sendo que, ficam em aberto os 
seguintes valores para o exercício subsequente: TOTAL 92.278.935 53.566.311

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré 44.839 44.839 Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 417.106 189.247 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
Prefeitura Municipal de Amparo 152.639 177.498 TOTAL 34.000.000 0
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires 2.595.607 2.595.607 TOTAL GERAL ATIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 126.278.935 53.566.311
Prefeitura Municipal Mineiros do Tietê 59.082 91.258 PASSIVO CIRCULANTE
Famesp - Botucatu 1.099.453 1.099.453 Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 87.597 0

Convênios Gerais 1.329.042 0 Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 10.643.925 17.775.295

Prefeitura Municipal de Santa Isabel 61.067 61.067 Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 0 1.024.070
TOTAL 5.758.835 4.258.969 Contrato de Gestão - Município de Canoas 21.796.084 7.044.102

5. TRIBUTOS A COMPENSAR Contrato de Gestão - Guaíba 36.678 0

Os valores referem-se a retenções de impostos sobre as notas fiscais de serviços prestados para as Prefeituras. Contrato de Gestão – Paraibuna 487.428 0

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 Contrato de Gestão – Rio Pardo 434.235 0

IRRF à Compensar 109.410 140.791 Glosas Gerais (423.619) (74.192)

PIS Retido a Compensar 35.236 37.606 TOTAL GERAL PASSIVO - CONTRATOS DE GESTÃO 33.062.328 25.769.275
COFINS Retido a Compensar 161.494 172.434 8. PARCELAMENTOS FISCAIS
CSLL Retido a Compensar 53.831 57.478

Impostos e Contribuições Federais referentes aos parcelamentos que se encontram pendentes de recolhimento, conforme 
provisionados e reconhecidos em Passivos da entidade, como demonstrados a seguir:

INSS Retido a Compensar 210.193 400.215

ISSQN a Recuperar 195.951 0
ISSQN a Retido a Compensar 5.403.343 0
TOTAL 6.169.458 808.524 PARCELAMENTO FGTS

6. ESTOQUES PARCELAS VINCENDAS 47 Parcelas

Os valores de estoques foram originados pelos materiais e produtos pertencentes ao hospital e ao pronto-socorro do Município de 
Canoas, agora sob gestão da Entidade e sua contra partida está registrada no Passivo Circulante sob a rubrica “Recursos de 
Transferência Canoas”.

CURTO PRAZO 2.612.995

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016 LONGO PRAZO 7.621.236

Materiais Diretos 3.541.381 34.409 TOTAL 10.234.231
Materiais Indiretos 126.125 0

Materiais de Consumo 127.352 0
A quantidade de parcelas vincendas do parcelamento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, compreende 
exatas 47 parcelasOutros Estoques 3.486.887 0

TOTAL 7.281.745 34.409

7. CONTRATOS DE GESTÃO 9. SEGUROS
Os valores referem-se aos saldos a receber dos contratos de gestão firmados com a prefeituras.

A Entidade adota políticas de preservação de seu patrimônio através de cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos, considerado suficiente para cobertura de sinistros e reposição de bens, sem prejuízo à continuidade dos negócios. O 
valor dos seguros contratados é considerado suficiente na opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir 
eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas, dado sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações financeiras, em razão do que, não foram submetidas à exame por nossos auditores independentes.

DESCRIÇÃO SALDOS EM 
31/12/2017

SALDOS EM 
31/12/2016

ATIVO CIRCULANTE

Contrato de Gestão - Município de Santa Isabel 100.773 167.573

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 18.946.270 35.767.568

Contrato de Gestão - Município de Rio do Sul 493.092 1.017.989 10.  PATRIMÔNIO SOCIAL
Contrato de Gestão - Guaíba 1.375.726 0

No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.017, o superávit apurado no período, destacando que, por 
política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados em cada exercício social, enquanto não aprovados por 
assembléia do Conselho Deliberativo, estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.

Contrato de Gestão – Paraibuna 566.543 0

Contrato de Gestão – Rio Pardo 754.625 0

TOTAL 92.278.935 53.566.311 11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente se refere à mutação que ocorre 

no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de capital 
com os associados. !
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente é igual ao resultado do 
exercício.

Contrato de Gestão - Município de Canoas 20.000.000 0

Contrato de Gestão - Município de Parauapebas 14.000.000 0
TOTAL 34.000.000 0
TOTAL GERAL 126.278.935 53.566.311

12.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte 
da Administração, vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas.

13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição 
de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA
COTIA - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos 
fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBCT TG 1000) e, as disposições 
aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes !
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, as disposições aplicáveis 
às sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. !
Responsabilidade dos auditores independentes !
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  !
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  !
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião !
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e as disposições aplicáveis às sociedades sem 
finalidade de lucro (Resolução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

São Paulo, 30 de Março de 2018 SENSO AUDITORES INDEPENDENTES  -  CRC N° 2SP 005977/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017.

Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do 
GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos 
referidos documentos apresentados.

Luís Domingos da Silva Ricardo Bernardon Rodrigo de Almeida

Termo de Aprovação das Contas do ano base de 2017
Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando com a presença dos 

participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.017, conforme 

determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Brayan Souto Santos Cezar Susumu Kavassaki
Presidente Contador - CRC 1SP 186035/0-9

A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

Cotia - SP, 17 de Abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17/04/2018, o Conselho de Administração do Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública contando 
com a presença dos participantes que sobrescreveram e assinaram a lista de presença. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de 
contas do ano calendário de 2.017, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A apresentação foi feita pelo Sr. Brayan Souto Santos, 
Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação de contas do ano calendário 2017.

O Conselho Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA, em reunião realizada em 11/04/2018 cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 
6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA referentes 
ao ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 2.017. Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho 
Fiscal, entendendo que as peças acima citadas, representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e que estão 
em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aporovação integral e sem ressalva dos referidos documentos apresentados.
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Obras de Victor Brecheret serão 
apresentadas ao público em palestra

Na próxima quinta, a Es-
cola de Contas do Tribunal de 
Contas do Município de São 
Paulo vai trazer a presidente 
da Fundação Escultor Victor 
Brecheret, Sandra Brecheret 
Pelegrini, para falar sobre as 
obras de Victor Brecheret. A 
ideia é apresentar o trabalho 
do artista ítalo brasileiro para 
o público não especializado 
em artes, urbanismo ou arqui-
tetura e ajudar a compreen-
der as marcas deixadas pelo 
grande escultor. A perspecti-
va é interpretar tais obras no 
contexto da própria urbaniza-
ção de São Paulo.

A palestra acontece das 
14h às 16h, com recepção dos 
inscritos a partir das 13h30. 
Além de Sandra, o encontro 
terá a presença do debatedor 
Prof. Dr. Silvio Gabriel Serrano 
Nunes - Doutor em Filosofia 
pela Universidade de São Pau-
lo. Assessor do Tribunal de 
Contas do Município de São 
Paulo; e do mediador Valdir 
Godoi Buqui Netto- Agente 
de Fiscalização integrante da 
Assessoria Jurídica de Controle 
Externo do Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo.

A palestra “Memória em 
Movimento - Victor Brecheret 
e suas marcas por São Paulo 
vai acontecer no  Auditório da 
Escola Superior de Gestão e 
Contas Públicas Conselheiro 
Eurípedes Sales – Av. Profes-
sor Ascendino Reis – 1130 – 
Vila Clementino. As Inscrições 
gratuitas, mas as vagas são 
limitadas. E só terá direito a 
certificado quem fizer inscri-
ção antecipada pela internet. 

•URBANISMO VIDRAÇARIA 
E SERRALHERIA 

DO BOSQUE

◊ EnvidraçamEnto 
dE SacadaS 

◊ vidroS comunS E 
tEmpEradoS 

◊ Box  ◊ ESpElhoS 
◊ corrimão 

◊ Guarda corpo  
◊ ESquadriaS dE 

alumínio manutEnção 
Em GEral

F: 2737-2377 / Fax: 2737-2387
Cel.: 98577-1080

R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

Alumínio - Manutenção em Geral
F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387

Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

BSV

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

VENEZIANA 6 FOLHAS - 
BRILHANTE 1,00 X 1,20

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

UNIDADE 1 - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
WhatsApp: 9 4794-9342

UNIDADE 3- F: 2368-3900
lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br

Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz
WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE 2- F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos
WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 4 - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
WhatsApp: 94511-8678
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R$ 
699,90

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br

WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

UNIDADE 5- F: 2373-7900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

Materiais de
Construção
➢ Ferramentas
➢ Tintas 
   e Acessórios
➢ Elétrica
➢ Hidráulicos
➢ Ferragens
➢ Iluminação

5081-2336    
gw@lojagw.com.br  |  www.lojagw.com.br

Rua dos Otonis, 614 - Vila Clementino

A Escola
Para quem não conhece, 

a Escola Superior de Gestão e  
Contas Públicas Conselheiro 
Eurípedes Sales (Escola de 
Contas) exerce o controle 
prévio da Administração Pú-
blica, garantindo apoio ao 
cumprimento do controle ex-
terno realizado pelo Tribunal 
de Contas do Município de 
São Paulo.

Sua missão é conscienti-
zar o público-alvo de que a 
prevenção de irregularidades, 

erros e desvios contribuem 
para uma gestão pública mais 
efi ciente, efi caz e efetiva.

Além das palestras, ofere-
ce cursos de pós-graduação 
(especialização e aperfeiçoa-
mento); cursos de curta du-
ração (extensão);e programas 
de visitação.

Fica na Av. Professor As-
cendino Reis, 1130 - Vila Cle-
mentino. Telefone:  5080-
1387. Confi ra o link para se ins-
crever em nosso site: www.
jornalzonasul.com.br
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