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 Comunicado
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Instituto Sócrates Guanaes - ISG/AMESJC
AMESJC - Ambulatório Médico de Especialidades “Edy Costa Mendes” - São José dos Campos
CNPJ nº 03.969.808/0011-41

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis - Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

Demonstração do resultado 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)
Sem movimento

1. Contexto operacional: O Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma Asso-
ciação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, qualificada 
como Organização Social, fundada em 13 de julho de 2000, com sede e foro 
em Salvador, Estado da Bahia, e tem por objetivo a realização de atividades 
ligadas à promoção e participação ativa nas ações de ensino e pesquisa, 
promoção e desenvolvimento de tecnologia em gestão voltada para valori-
zação da ética e princípios humanísticos vinculados à medicina e outras 
áreas da saúde. Especializada em gestão de serviços de saúde seja ela 
pública ou privada, utilizando-se de técnicas inovadoras de gestão e equipe 
altamente qualificada, vem transformando a realidade de atendimento à 
saúde por onde passa. Recentemente, o Governo de Estado de São Paulo, 
mais especificamente a SES-SP - Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, com intuito de aperfeiçoar o atendimento prestado aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo ao usuário qualidade na assis-
tência em suas unidades, aderiu a novo modelo de gestão de saúde, atri-
buindo esta função às OSS - Organizações Sociais ligadas a Saúde. Com 
isso, o ISG foi convidado a fazer parte de nova metodologia de gestão de 
saúde implantada pelo Governo de São Paulo, sendo escolhido em novo 
processo de concorrência pública para administrar uma importante unidade 
de saúde do estado, o AMESJC – Ambulatório Médico de Especialidades 
“Edy Costa Mendes”, localizado na cidade de São José dos Campos, Esta-
do de São Paulo, a partir de 01 de maio de 2018. Por meio do Conselho 
deliberativo do ISG Sede, foi criada uma Filial ISG no local, justamente para 
aplicar as metodologias de gestão na unidade AMESJC, atendendo inicial-
mente as regras definidas no contrato de gestão nº 001.0500.000.001/2018, 
assinado em 04 de abril de 2018, com vigência de 60 meses, e seus respec-
tivos aditivos. 2. Base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade 
com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente, no que 
tange à Interpretação Técnica ITG 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem 
finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma 
Brasileira de Contabilidade TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governa-
mentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, cujas sínteses estão 
demonstradas a seguir: 2.2.  Base de mensuração: As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ati-
vos e passivos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao 
valor justo, nos casos aplicáveis. 2.3.  Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é 
a moeda funcional do Instituto. 2.4.  Uso de estimativas e julgamentos: A 
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do 
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis 
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis, exceto 
para as mudanças de apresentação, conforme descrito na Nota 16, referen-
te a “Outras Receitas atividades de saúde – com restrição” e Nota 19, refe-
rente ao “Resultado Financeiro atividades de saúde”. 3.1. Instrumentos fi-
nanceiros: a) Ativos financeiros não derivativos: O Instituto tem como 
ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa que são re-
conhecidos inicialmente na data em que foram originados. Caixa e equiva-
lentes de caixa estão representados por saldos de bancos e aplicações fi-
nanceiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazos de vencimentos infe-
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riores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerário. O valor 
de recebíveis de contratos de gestão, são recursos com restrição em detri-
mento de cláusulas contratuais e refere-se a valores já aplicados às ativida-
des sociais do Instituto (custos e/ou despesas - regime de competência), 
para os quais ainda não houve a contrapartida da subvenção, que devem 
ser realizadas nos primeiros meses de 2021, conforme previsto no Contrato 
de Gestão 001.0500.000.001/2018 , assinado em  04 de abril de 2018, com 
vigência de 60 meses, e seus respectivos termos aditivos. São considera-
dos ativos financeiros classificados como recebíveis. b) Passivos financei-
ros não derivativos: Todos os passivos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente na data de negociação na qual o Instituto se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo finan-
ceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou ven-
cidas. Em 31 de dezembro de 2020, os passivos financeiros não derivativos 
do Instituto estavam representados por fornecedores, impostos, contribui-
ções e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis.  Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
registrados pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. 
3.2. Ativo imobilizado: a) Reconhecimento e mensuração: O Instituto 
Sócrates Guanaes, por meio do contrato de gestão nº 001.0500.000.001/2018, 
e seus respectivos termos aditivos, administra o AMESJC e todos os bens 
adquiridos com recursos do contrato. Pelo novo entendimento à regra con-
tábil, esses bens deixam de ser registrados no imobilizado e no intangível. 
O contrato de gestão define que tais bens são do Estado e que ao final do 
contrato estes serão devolvidos a Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo – SES-SP. Os bens adquiridos no decurso do exercício passaram a 
ser registrados em contas de controle “contas de compensação”. Estes 
bens, por sua vez, continuam, apenas, sendo registrados pelo custo históri-
co de aquisição. b) Depreciação: A depreciação, cuja regra define que deve 
ser calculada pela estimativa de vida útil, caso existam, deixa de ser aplica-
da aos bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, em virtude de 
estes não serem de propriedade do Instituto Sócrates Guanaes, mas, sim, 
do Estado de São Paulo. 3.3. Redução ao valor recuperável (“impair-
ment”): O valor contábil do ativo imobilizado, quando existente, é revisto a 
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
determinado. Contudo em virtude do novo entendimento à regra contábil, os 
bens adquiridos com recursos do contrato de gestão nº 
001.0500.000.001/2018, e seus respectivos termos aditivos, deixam de ser 
registrados no imobilizado e no intangível do Instituto, conforme informado 
no item 3.2 acima descrito. Uma perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável 
estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Não houve indi-
cação de perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobili-
zado do Instituto em 31 de dezembro de 2020. 3.4. Estoques: Os estoques 
são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o 
menor. O custo é determinado pelo método de avaliação dos estoques, 
usando-se o custo médio ponderado móvel e, em geral, compreendem os 
insumos de utilização na operação do Instituto (materiais hospitalares, me-
dicamentos, materiais de consumo etc.), sendo que os mesmos se apresen-
tam livres de ônus ou gravames. 3.5. Patrimônio Líquido: O Instituto aplica 
integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na manuten-
ção de seus objetivos. 3.6. Apuração do resultado: As receitas e despesas 
são reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios Fundamentais 
de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Compe-
tência. No que se refere às subvenções para custeio e investimento, estas 
são apropriadas em conta do passivo, enquanto não atendidos os requisitos 
para reconhecimento no resultado. 3.7. Tributação: O Instituto é uma enti-
dade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o superávit, por isso nenhum imposto, sobre o lu-

cro, foi provisionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito. A 
base de cálculo, para apuração do PIS, é o valor da folha de pagamento. O
percentual aplicado para a apuração do PIS é de 1% sobre o valor da folha. 
O valor apurado é recolhido mensalmente.
4. Caixa e equivalentes de caixa
 2020 2019
Caixa e bancos 778,40 828,47
Aplicações financeiras (*) 548.506,38 910.799,27
 549.284,78 911.627,74

(*) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a conta 
de certificado de depósito bancário (CDB) no Banco do Brasil S.A. 
remuneradas a taxas de mercado. Esses saldos consistem em valores de 
liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos, no curto prazo, 
rapidamente conversíveis em dinheiro e sujeitos a risco insignificante de 
mudança de valor. Cada recurso recebido em razão do contrato de gestão
é alocado em conta corrente criada especificamente e exclusivamente para 
geri-lo e aplicá-lo devidamente. Porém, o ISG é responsável pela aplicação 
destes recursos e todos eles estão sujeitos a restrições e/ou vinculação por 
parte do doador.

2020 2019
Banco do Brasil – Ourocap - 36.492,17
Banco do Brasil 21.472-8 548.506,38 874.307,10

548.506,38 910.799,27

As notas explicativas da administração são parte 
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Ativo Nota 2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 549.284,78 911.627,74
 Contratos de gestão e convênios 5 1.562.765,98 1.206.324,71
 Estoque 6 126.241,37 90.290,77
 Outros Créditos 7 82.531,69 56.434,48
 Despesas Antecipadas 8 71.183,60 86.771,60
 2.392.007,42 2.351.449,30
Não Circulante
 - -
Total do Ativo 2.392.007,42 2.351.449,30
Ativo Compensado 9 217.321,64 61.359,41
Total do Ativo e  
 do Ativo Compensado 2.609.329,06 2.412.808,71

Passivo Nota 2020 2019
Circulante
 Fornecedores 10 883.697,00 809.602,97
 Salários e encargos sociais 11 1.352.280,54 1.371.201,46
 Obrigações tributárias 12 142.795,61 133.298,77
Outros passivos 13 11.076,94 37.346,10

2.389.850,09 2.351.449,30
Não Circulante
Contingências Trabalhistas 14 2.157,33 -

2.157,33 -
Patrimônio Líquido
Superavit (Déficit) acumulado - -

- -
Total do Passivo 2.392.007,42 2.351.449,30
Passivo Compensado 9 217.321,64 61.359,41
Total do Passivo e Patrimônio  
 Líquido e Passivo Compensado 2.609.329,06 2.412.808,71

Nota 2020 2019
Receitas com restrição
Programa atividades de saúde 15 19.960.541,27 20.459.474,32
Outras receitas atividades  
 de saúde 16 1.094,50 26.417,68

19.961.635,77 20.485.892,00
Custos com restrição
Programa atividades de saúde 17 (15.566.162,76) (15.702.287,52)

Superávit bruto 4.395.569,64 4.784.475,80
Despesas operacionais  
 atividades de saúde 18
Com pessoal 18.1 (2.671.204,77) (2.823.418,61)
Serviços prestados por terceiros 18.2 (1.389.886,78) (1.713.941,32)
Gerais e administrativas 18.3 (349.919,27) (302.390,65)
Tributárias 18.4 (10.809,88) (22.000,83)

(4.421.820,70) (4.861.751,41)
Déficit antes do resultado  
 financeiro (26.251,06) (77.275,61)
Resultado financeiro atividades 
  de saúde 19
Receitas financeiras 40.811,69 87.594,90
Despesas financeiras (14.464,00) (9.447,97)

26.347,69 78.146,93
Superávit (déficit) do exercício (0,00) 0,00
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A demonstração de resultado abrangente não foi apresentada, pois não há 
operações registradas sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício 
é igual ao resultado abrangente.

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades  
 operacionais
Superávit (déficit) do exercício - -
   Variações nos ativos e passivos
      Contratos de gestão e convênios (356.441,27) (770.466,76)
      Estoque (35.950,60) 7.522,80
      Outros Créditos (26.097,21) 21.202,41
      Despesas antecipadas 15.588,00 (32.683,45)
      Partes relacionadas - a receber - 1.800,34
      Fornecedores 74.094,03 122.926,26
      Salários e encargos sociais (18.920,92) 10.001,68
      Obrigações tributárias 9.496,84 23.219,75
      Partes relacionadas - a pagar - (18.632,95)
      Contingências Trabalhistas 2.157,33 -
      Outros passivos (26.269,16) 36.614,85
Caixa e equivalentes de caixa líquidos  
 aplicados nas atividades operacionais (362.342,96) (598.495,07)
Aumento (diminuição) no caixa e  
 equivalentes de caixa (362.342,96) (598.495,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do  
 exercício 911.627,74 1.510.122,81
Caixa e equivalentes de caixa no final do  
 exercício 549.284,78 911.627,74

5. Demonstrativo do contrato de gestão

Ano

Subvenção 
Recebida 

(+)

Rendimento 
aplicação 

(+)

Custo 
 Imobilizado 

(-)

Outras 
Receitas 

(+)

Reconh. Custo 
de Glosa e 
Ajustes (-)

Custos 
Realizados 

(-)

Saldo Sub. a  
Executar (Passivo) 

ou a Receber (Ativo)

Subvenção 
Prevista 

Anual

Saldo Acum. Sub. 
a Receber Conforme 

Cronograma Anual
Valor do 

Contrato/Aditivo

Saldo Acumulado 
de Subvenção 

a Receber

Saldo Sub. Acumulada 
a Executar (Pos.) ou

Défcit (Neg.)
2019 19.634.966,18 86.723,58 15.459,70 10.363,97 - 58.053,18 20.545.113,97 - 1.206.324,71 19.634.966,00 -  0,18 49.484,24 65.284.939,02 64.078.614,31
2020 19.604.100,00 40.715,06 7.587,86 1.191,13 0,00 19.994.859,60 - 1.562.765,98 19.585.481,76 - 18.618,42 0,00 45.680.839,02 44.118.073,04

Os valores apresentados nesse demonstrativo referem-se às parcelas a se-
rem executadas, previstas no Contrato de Gestão Nº 001.0500.000.001/2018, 
e seus respectivos termos aditivos, firmado entre a SES-SP - Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo e o Instituto, para o gerenciamento, opera-
cionalização e execução das ações e serviços de saúde no AME, em São 
Jose dos Campos - SP. Conforme descrito na coluna “Saldo Sub. a Executar 
(Passivo) ou a Receber (Ativo)” no valor de R$ 1.562 milhões, refere-se a 
valores já aplicados às atividades sociais do Instituto (custos e/ou despesas 
– regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da 
subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros meses de 2021, con-
forme previsto no Contrato de Gestão nº 001.0500.000.001/2018 ISG-AME/
SJC, e seus respectivos termos aditivos. Conforme descrito na coluna “Sal-
do Acumulado de Subvenção a Receber” e levando em consideração a pre-
visão descrita no Contrato de Gestão, e demais aditivos o valor global a ser 
repassado a título de Subvenções em 31/12/2020 é de R$ 45.680 milhões 
até a conclusão do contrato (prevista para 30/04/2023). Conforme descrito 
na coluna “Saldo Sub. Acumulada a Executar (Pos.) ou Déficit (Neg.)” a En-
tidade possuí o saldo de R$ 44.118 milhões para o reconhecimento da recei-
ta, tendo como contrapartida os custo/despesas equivalentes, limitando-se 
ao valor do lastro contratual. 6. Estoque: Em 31 de dezembro de 2020, o 
estoque apresenta o saldo de R$ 126.241,37 e está apresentado pelo valor 
de custo médio de aquisição.

2020 2019
Estoque 126.241,37 90.290,77

126.241,37 90.290,77
7. Outros Créditos:
 2020 2019
Adiantamentos a fornecedores 19.631,54 78,40
Outros Valores Receber - 3.507,83
Créditos de Empregados (i) 59.736,48 49.684,58
Impostos e Contribuições a Recuperar 3.163,67 3.163,67
 82.531,69 56.434,48

(i) Refere-se a antecipação de Férias de colaboradores, conforme preceitos 
da legislação trabalhista.

8. Despesas Antecipadas:
 2020 2019
Prêmios de Seguros 3.094,65 3.063,92
Vale-Transporte 12.868,95 17.574,84
Vale-Refeição/Vale-Alimentação 55.220,00 66.132,84
 71.183,60 86.771,60

9. Ativo/ Passivo Compensado: O grupo de contas do Ativo e do Pas-
sivo compensado refere-se aos bens patrimoniais cedidos pela SES-SP, 
quando aplicável, os adquiridos com recursos do contrato de gestão nº 
001.0500.000.001/2018, e seus respectivos termos aditivos, além dos pos-
síveis bens recebidos como doação, quando aplicável, que devem ser in-
corporados ao patrimônio da SES-SP, durante a vigência do contrato de 
gestão, firmado com o Estado de São Paulo, para auxiliar a prestação dos 
serviços propostos, além de informações provenientes de aquisições de 
insumos para enfrentamento da pandemia do covid-19, apresentam os se-
guintes saldos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Custo
Móveis e 

Utensílios

Equipa-
mentos 

Hospita-
lares

Insumos - 
Covid

Bens 
Recebi-
dos em 
Doação Total

Em 31 de  
 dezembro de 2019 44.434,38 - - 16.925,03 61.359,41
Adição 0,00 7.587,86 148.374,37 0,00 155.962,23
Em 31 de  
 dezembro de 2020 44.434,38 7.587,86 148.374,37 16.925,03 217.321,64

 
 2020 2019
Enfrentamento COVID 19 148.374,37 0,00

148.374,37 0,00
10. Fornecedores:
 2020 2019
Fornecedores de bens e mercadorias (i) 67.532,77 30.052,95
Fornecedores de serviços (ii) 816.164,23 779.550,02
 883.697,00 809.602,97

(i) Os fornecedores de bens e mercadorias, são decorrentes de aquisições, 

em sua grande maioria, de medicamentos, material médico hospitalar, ga-
ses medicinais e outros insumos. (ii) Os fornecedores de serviços, que re-
presentam o total de serviços contratados (inclusive serviços médicos e hos-
pitalares) são todos necessários a atividade operacional para atendimento 
ao contrato de gestão 001.0500.000.001/2018, e seus respectivos termos 
aditivos, ISG-AMESJC. 11. Salários e encargos sociais: As obrigações 
são decorrentes basicamente das folhas de pagamentos do Instituto e estão 
assim apresentadas:
 2020 2019
Salários a pagar 349.730,82 360.073,47
INSS 157.083,29 150.910,59
FGTS 52.105,61 54.745,90
Provisões férias e encargos 787.198,28 805.106,42
Outros 6.162,54 365,08
 1.352.280,54 1.371.201,46

12. Obrigações tributárias
 2020 2019
Imposto de renda retido na fonte 61.885,41 67.834,15
PIS / COFINS e CSLL retidos de terceiros 68.174,13 52.916,87
ISS retido de terceiros 969,84 868,66
PIS sobre folha de pagamento 8.824,55 9.182,09
INSS retido de terceiros 2.941,68 2.497,00
 142.795,61 133.298,77

13. Outros passivos
 2020 2019
Medicamentos Recebidos de Terceiros 10.767,74 3.157,83
Provisão de Serviços Prestados 309,20 34.188,27
 11.076,94 37.346,10

14. Provisões Contingenciais: A Entidade possuí ações perante os tribu-
nais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões 
judiciais. Sendo que R$ 2.157,33 se refere ao valor de contingências traba-
lhistas consideradas de perda provável, sendo reconhecidas no resultado do 
período de acordo com o relatório de advogados. Contudo, em atendimento 
a NBC TG 25 (R2), a Entidade deve comunicar a existência de processos
judiciais em trâmite, os quais são considerados, pelo departamento jurídico, 
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como prováveis e possíveis perdas. Neste sentido, os processos que foram 
classificados, pelo departamento jurídico da Entidade, estão abaixo listados.

2020
Trabalhistas Cível Tributária Valor Estimado

Ações Prováveis 1 0 0 2.157,33
Ações Possíveis 0 0 0 0,00

Provisões de ações conforme estimativa de risco envolvido nas avaliações 
realizadas pelo departamento jurídico da unidade AMESJC.
15. Receitas operacionais - com restrição:
 2020 2019
Programa Atividades de Saúde 19.960.541,27 20.459.474,32
 19.960.541,27 20.459.474,32

Receita de subvenção realizada em razão da execução do Contrato de Ges-
tão - nº 001.0500.000.001/2018, e seus respectivos termos aditivos, firmado 
com a SES-SP - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, sendo em 31 
de dezembro de 2020, R$ 19.960.541,27 registrado como receita de sub-
venção para custeio, na área de saúde. 
16. Outras Receitas atividades de saúde – com restrição:
 2020 2019
Contribuições e Doações 1.094,50 26.417,68
 1.094,50 26.417,68

Para o exercício de 2020, houve mudança no critério de apresentação. O 
valor de R$ 871,32 referente a “Descontos Obtidos” e “Variação Monetária 
Ativa”, anteriormente apresentado como Outras Receitas, no exercício de 
2019. Para o exercício de 2020, foi apresentado na Nota 19 “Resultado Fi-
nanceiro atividades de saúde como Receitas Financeiras, inserido no valor 
total de R$ 87.594,90.
17. Custos com programa de atividades de saúde:
 2020 2019
Custo de pessoal próprio (i) 6.281.185,01 6.433.283,43
Materiais médicos e hospitalares 584.170,28 472.056,25
Medicamentos 102.670,39 62.755,85
Materiais de uso e consumo 242.531,90 288.603,09
Ajuste de Inventário e Perdas (13.388,75) 3.103,79
Custos de serviços assistências e de  
 apoio (ii) 8.361.406,07 8.382.487,04
Bens Adquiridos com recursos do contrato 
  de gestão 7.587,86 59.998,07
 15.566.162,76 15.702.287,52

(i) Os custos de pessoal próprio compõem os gastos com as remunerações, 
encargos e benefícios dos funcionários. (ii) Os custos de serviços assisten-
ciais e de apoio são compostos por gastos com Serviços de Manutenção, 
Locação, Serviços Médicos, laboratoriais entre outros serviços prestados 
por terceiros.
18. Despesa Operacionais atividades de saúde
18.1. Despesas Com Pessoal
 2020 2019
Salários 1.409.426,68 1.607.534,37
Horas Extras 3.107,32 536,11
Adicionais 95.860,63 75.929,84
Férias 185.211,90 206.460,61
13º salário 140.852,42 138.941,02
Aviso Prévio 1.387,86 15.300,29
D.S.R - (1.316,45)
Indenizações 280.933,20 -
Auxílio Educação 8.080,76 5.214,42
Benefícios (i) - 29.227,71
Encargos sobre a folha 546.344,00 745.590,69
 2.671.204,77 2.823.418,61

As despesas com pessoal compõem os desembolsos com as remunera-
ções e encargos dos funcionários. (i) Os benefícios são compostos por vale-
-transporte e vale alimentação/Refeição aos funcionários.

AMESJC - Ambulatório Médico de Especialidades “Edy Costa Mendes” - São José dos Campos

18.2. Serviços Prestados por Terceiros: 2020 2019
Serviços Advocatícios 23.990,00 8.000,00
Serviços de Consultoria (i) 191.313,28 71.422,34
Serviços de Contabilidade 91.192,74 151.331,14
Serviços Especializados em TI 381.509,34 350.835,95
Serviços de Assessoria de Processos (ii) - 91.154,82
Serviços de RH 74.569,09 110.266,52
Serviços Gráficos 43.637,85 110.932,87
Despesas Corporativas (iii) 352.941,52 501.698,40
Outros Serviços 230.732,96 318.299,28
 1.389.886,78 1.713.941,32

(i) Os serviços de consultoria são compostos por prestadores de serviços que 
gerem a qualidade da operação do ambulatório, prestadores que controlam 
o atendimento e orientam os médicos e serviços de acompanhamento edu-
cacional e metodológico. (ii) Os serviços de Assessoria em processos são 
aqueles de apoio administrativo, controle de custos, acompanhamento da 
plataforma de compras, entre outros. (iii) São as despesas com funcionários 
que prestam serviços para todas as unidades do ISG, portanto cada hospital 
paga a parte proporcional as horas técnicas aplicadas para cada unidade.
18.3. Despesas Gerais e Administrativas
 2020 2019
Consumo de Materiais e Medicamentos  
 em Geral 150.617,41 67.842,55
Utilidades e Serviços (i) 173.451,65 203.639,78
Viagens e Estadias 12.135,84 27.409,80
Outros Despesas 13.714,37 3.498,52
 349.919,27 302.390,65

(i) São gastos com energia elétrica, telefonia, água, correios, cartório e se-
guro predial.

18.4. Despesas Tributárias:
 2020 2019
IOF 1.527,16 2.173,43
IRRF Sobre Aplicações Financeiras 9.282,72 19.827,40
 10.809,88 22.000,83

19. Resultado Financeiro atividades de saúde
 2020 2019
Receitas Financeiras 40.811,69 87.594,90
Despesas Financeiras (14.464,00) (9.447,97)
 26.347,69 78.146,93

Para o exercício de 2020, houve mudança no critério de apresentação. O 
valor de R$ 871,32 referente a “Descontos Obtidos” e “Variação Monetária
Ativa”, foi anteriormente apresentado somando-se ao grupo de “Outras Re-
ceitas” para o exercício de 2019, conforme na Nota 16, referente a “Outras 
Receitas atividades de saúde – com restrição”. Para o exercício de 2020, o 
valor de R$ 96,63 passa a ser apresentado como sendo “Receitas Financei-
ras”, o qual se refere a descontos obtidos. 20. Eventos subsequentes: Até 
a data de apresentação não houve identificação de eventos que pudessem 
ser objeto de nota. Era o que tínhamos a relatar e esclarecer, em adendo às 
Demonstrações Financeiras ora encerradas e apresentadas.

São Jose dos Campos - SP, 23 de março de 2021.
André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes

Diretor presidente - CPF: 195.644.575-72
Terêncio Sant’Ana Costa - Diretor Financeiro - CPF: 053.180.415-15

Raphael Lindenbach de Morais - Contador CRC 1SP 261037

Relatório - Contratado x Realizado
AME SJ DOS CAMPOS - Período: 2020 1º Semestre 2º Semestre
 271 - Consultas Médicas Cont. Real. % Cont. Real. %
Primeiras Consultas Rede 19.308 9.387 (51,38) 12.664 14.487 14,40
Interconsultas 4.360 5.763 32,18 2.860 8.794 207,48
Consultas Subseqüentes 19.932 11.742 (41,09) 13.076 15.970 22,13
Total 43.600 26.892 (38,32) 28.600 39.251 37,24

1º Semestre 2º Semestre
595 - Consultas Médicas (COM TELEMEDICINA) Cont. Real. % Cont. Real. %
Primeiras Consultas Rede 19.308 9.703 (49,75) 12.664 14.570 15,05
Interconsultas 4.360 5.763 32,18 2.860 9.293 224,93
Consultas Subseqüentes 19.932 12.670 (36,43) 13.076 19.615 50,01
Total 43.600 28.136 (35,47) 28.600 43.478 52,02

1º Semestre 2º Semestre
272 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos Cont. Real. % Cont. Real. %
Consultas Não Médicas 10.020 9.823 (1,97) 11.120 12.613 13,43
Procedimentos Terapêuticos (sessões) 9.000 5.963 (33,74) 2.000 3.702 85,10
Total 19.020 15.786 (17,00) 13.120 16.315 24,35
596 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos 1º Semestre 2º Semestre
(COM TELEMEDICINA) Cont. Real. % Cont. Real. %
Consultas Não Médicas 10.020 9.823 (1,97) 11.120 12.688 14,10
Procedimentos Terapêuticos (sessões) 9.000 5.963 (33,74) 2.000 3.702 85,10
Total 19.020 15.786 (17,00) 13.120 16.390 24,92

1º Semestre 2º Semestre
571 - Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA) Cont. Real. % Cont. Real. %
Cirurgias ambulatoriais CMA 1.240 1.154 (6,94) 1.870 2.171 16,10
Total 1.240 1.154 (6,94) 1.870 2.171 16,10

1º Semestre 2º Semestre
572 - Cirurgia Ambulatorial Menor (cma) Cont. Real. % Cont. Real. %
Cirurgias ambulatoriais cma 1.220 949 (22,21) 1.220 1.383 13,36
Total 1.220 949 (22,21) 1.220 1.383 13,36

1º Semestre 2º Semestre
275 - SADT Externo Cont. Real. % Cont. Real. %
Diagnóstico por Radiologia 6.072 4.723 (22,22) 4.912 4.497 (8,45)
Diagnóstico por Ultra-Sonografia 3.744 3.800 1,50 4.124 7.321 77,52
Diagnóstico por Endoscopia 2.466 1.526 (38,12) 2.711 2.454 (9,48)
Métodos Diagnósticos em Especialidades 3.924 2.846 (27,47) 5.054 5.784 14,44
Total 16.206 12.895 (20,43) 16.801 20.056 19,37
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DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 03.582.243/0001-73

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Modo de Disputa Fechado nº 003/2021. Tipo: Menor Preço global. Edital de 
10/05/2021. OBJETO: Contratação de empresa para instalação de proteção con-
tra descargas atmosféricas (pda) da estação elevatória de água bruta do Rio 
Jundiai Mirim.
COMUNICADO: Informamos que a abertura agendada para o dia 10/06/2021 às 
09:30 hrs fica suspensa temporariamente. Posteriormente, informações quanto 
ao prosseguimento da presente licitação serão objeto de nova publicação. Clau-
dia Santos Fagundes / Diretora Administrativa

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE 

JANEIRO DE 2020 REGISTRADA NA JUCESP 

SOB Nº 254.034/21-4
DATA, HORA E LOCAL: 28 de janeiro de 2020, às 09:00h, na sede social da SÃO 
PAULO TURISMO S.A. (“Companhia” ou “SPTURIS”), localizada na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhem-
bi.
PRESENÇAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Mar-
cos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, 
Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Andre Luiz Pom-
peia Sturm, Sr. Jânio Quadros Neto e Sra. Luciana Sant’Ana Nardi.
Presentes, ainda, Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio 
Carreira – Diretor de Infraestrutura, Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski – Di-
retor de Negócios, Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente da Controladoria e 
Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade.
INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da 
unanimidade dos presentes.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman. Secretária, Sra. 
Rebecca Alonso Nascimento.
ORDEM DO DIA: (i) Apresentação da prévia do balanço da Companhia relativo 
ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) Informações acerca da situação 
de dependência da Companhia (Lei nº 17.253/19); (iii) Aprovação da nova estru-
tura da área de pesquisa da Companhia; e (iv) Aprovação do Regimento Interno 
do Conselho de Administração.
REGISTROS e DELIBERAÇÕES:
Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os 
membros do Conselho e demais convidados, e iniciou a apreciação dos itens 
previstos para a Ordem do Dia.
Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria reali-
zou a apresentação da prévia do balanço da Companhia relativo ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019, respondendo a alguns questionamentos dos 
conselheiros.
Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria escla-
receu aos conselheiros que, tendo em vista a declaração de dependência da 
SPTURIS à sua acionista controladora, a Companhia passa a ter de seguir as 
regras de execução orçamentária da Prefeitura de São Paulo, o que implica em 
maiores “travas” à contabilidade da empresa. No mais, a Companhia passa a 
adotar duas contabilidades, sendo uma privada, cumprindo as obrigações e 
requisitos legais da CVM, e outra pública, vinculada à contabilidade da Prefei-
tura de São Paulo.
Assim, para enquadramento à contabilidade pública, a SPTURIS passou a utili-
zar o sistema SOF, disponibilizado pela PRODAM.
Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, o Diretor de Negócios, Sr. Frederico 
Rozanski reforçou as informações prestadas por meio do material enviado, por 
e-mail, no dia 23.01.2020, quando da convocação para esta reunião.
Não obstante, o Sr. Alexandre Pedercini permaneceu com algumas dúvidas, 
tendo questionado o porquê de a empresa anteriormente não cobrar pela reali-
zação do serviço de pesquisa. Sobre esse ponto, o Diretor de Negócios esclare-
ceu que antes a Companhia não tratava a área de pesquisa como uma unidade 
de negócios, sendo que sua equipe, chamada Observatório do Turismo, tinha a 
função de, com os dados das pesquisas, formatar relatórios que subsidiassem a 
Diretoria quanto às políticas de turismo para a cidade. Com a criação da Secre-
taria, na Prefeitura, a marca “Observatório” foi migrada, e nossa equipe de pro-
fissionais que, até então, se restringia a técnicos em turismo e não necessaria-
mente pessoas com perfil comercial, precisava de uma gestão mais comercial, 
transformando-a em área captadora de receitas para a Companhia. Reforçou 
que a área sempre existiu e que seu custo era rateado como área meio.
Agora, como área de negócio, gera receita, diminuindo sensivelmente o custo 
da operação da empresa e contribuindo para a melhora da sua saúde finan-
ceira.
No mais, o Diretor de Negócios reforçou que a contratação de um gerente foi 

Santa Cruz Participações S/A
CNPJ n° 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512
Ata da Assembléia Geral Ordinária em 13/04/2021

Hora: 10h00. Local: Rua da Consolação, nº 1992 - Conj. 22, SP/SP. Con-
vocação: jornais DOESP e Gazeta SP nos dias 30 e 31/03/ e 1/04/2021 e
o Artigo 133 da Lei 6404/76, dias 04, 05 e 06/03/2021, nos jornais DOESP
e Gazeta SP.  Presença:  dois terços do Capital Social. Mesa: Rodolfo de
Almeida Prado-Presidente;  Álvaro Augusto Vidigal-Secretário. Delibera-
ções: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço encerrado em 31/
12/2020 e respectivas Demonstrações Financeiras, publicadas nos jornais
DOESP e Gazeta SP, no dia 11/03/2021; 2) Registrar o lucro líquido do
exercício de 2020, no valor de R$ 183.417,35, sendo R$ 150.000,00 utili-
zados para distribuição de dividendos e o restante de R$ 33.417.35 trans-
feridos para a Reserva Estatutária. Aprovada a distribuição de R$
150.000,00 de Reservas de Lucros, totalizando assim R$ 300.000,00 a
serem distribuídos aos acionistas, proporcionais à participação de cada
um no capital da companhia. Aprovada a 261ª Reunião de Diretoria reali-
zada em 09/02/21,deliberou sobre a distribuição dos dividendos e de Re-
servas de Lucros, proporcionais à participação de cada acionista no capi-
tal da companhia. A Assembleia deliberou manter em R$ 8.000,00, os ho-
norários mensais para cada Diretor. Jucesp nº 267.131/21-5 em 07/06/21

Ezentis Brasil S.A.
CNPJ/MF 05.823.631/0001-24 - NIRE 35.300.541.391

Retifi cação
Na publicação do Balanço patrimonial, publicado nos jornais “Diário
Oficial do Estado”, na página 24 e “Agora São Paulo”, na página A13
do dia 21/05/2021, houve um erro no quadro da Diretoria. Onde se lê: 
Diego Leopardo de Cárdenas Van Aerssen Beyeren - Diretor; Fabio Ta-
deu Sola - Diretor; Roberto Batista da Silva - Diretor; Edgar Vieira Mo-
relli - CRC- 1SP 092583/O-6. Leia-se: Sérgio Ronaldo Martins - Presi-
dente; Fábio Tadeu Sola - Diretor;Maurício Fava Mayerhofer - Diretor;
Cristian Santos Zames - Contador - CRC 1SP 303527/O-7.

LAM VIAS PARTICIPAÇÕES
E CONCESSÕES S.A. 

CNPJ 29.206.383/0001-30  - NIRE 3530051100-0-Companhia Fechada
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 30 de abril de 2021, recebeu a 
carta de renúncia da Sra. ÉRIKA NATSUMI MATSUMOTO, ao 
cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, com 
registro perante a JUCESP nº 252.260/21-1 em 31/05/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Instituto Sócrates Guanaes 
ISG/HRJR

HRJR - Hospital Regional Jorge Rossmann
CNPJ nº 03.969.808/0009-27

ERRATA
-

DESCONSIDERAR -

Instituto Sócrates Guanaes 
ISG/HRR

Hospital Regional de Registro 
“Dr. Sérgio Aluísio Homem Torres”

CNPJ nº 03.969.808/0012-22
ERRATA

-

-

CCB Brasil
Arrendamento Mercantil S.A.

(“Companhia”)
CNPJ/ME nº 69.720.910/0001-45 - NIRE 35.300.362.543

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas a se reunirem em AGE, a qual será reali-
zada de modo exclusivamente digital, em 07/07/2021, na forma do artigo 
21-C da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, por meio de link 
de acesso ao sistema eletrônico Microsoft Teams e, para todos os fins de
direito, na sede, podendo os acionistas participarem e/ou votarem pela
referida plataforma, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) pro-
posta do Conselho de Administração: (a) ao cancelamento do registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria B da CVM; 
(b) à formulação de pleito de cancelamento do registro da Companhia
como emissor de valor mobiliários na categoria B perante a CVM, nos 
termos dos artigos 47, I e 49 da Instrução CVM nº 480/2009, conforme al-
terada, e (ii) outras matérias de interesse. SP, 05/06/2021. Presidente do
Conselho de Administração. Instruções Gerais: (1) Os Acionistas que
desejem participar e/ou votar na Assembleia deverão enviar, com antece-
dência pelo menos 48hs da data e horário previstos para o início da As-
sembleia, o seu e-mail de contato à Companhia, aos cuidados da Diretoria
de Relações com Investidores, pelo e-mail compliance.comext@br.ccb.
com, acompanhado dos seguintes documentos: (i) caso o acionista vá ser 
representado por procurador na Assembleia, cópia autenticada do instru-
mento de mandato com reconhecimento da firma do representado em car-
tório, com prazo de vigência inferior a um ano e outorgado na forma do 
artigo 126, § 1º, da Lei nº 6.404/76, especificando o nome da pessoa natu-
ral que estará presente pela plataforma digital Microsoft Teams, e (ii) em
qualquer caso, cópia do documento de identificação da pessoa natural que
estará presente pela plataforma digital Microsoft Teams. (2) Uma vez rece-
bido o e-mail acima, e desde que esse esteja acompanhado dos documen-
tos acima descritos, a Companhia enviará, ao endereço de e-mail indicado
pelo acionista ou seu procurador, o link e as instruções de acesso à plata-
forma digital Microsoft Teams. Referidas informações serão pessoais e in-
transferíveis, não podendo ser compartilhadas sob pena de responsabili-
zação. (3) Informamos que a Assembleia será gravada, nos termos do 
§ único do artigo 21-E da Instrução CVM 481/09, conforme alterada.

Companhia Iniciadora Predial
CNPJ/MF nº  60.583.507/0001-47 - NIRE nº 35300052251

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 12/04/2021. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social
na Alameda Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.904, nesta Capital. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme
se comprova por suas assinaturas, lançadas no livro de presença. Com as
declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma
dos Estatutos, o Sr. André Kissajikian, Diretor Executivo da empresa,
que convidou a mim, Carlos de Gioia, para Secretário. Iniciando-se os
trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a
Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no
Parágrafo Quarto (§ 4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram
colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “ordem do
dia”, tendo, no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por una-
nimidade de votos e observadas as abstenções legais, o seguinte: Delibe-
rações: 1)- Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressal-
vas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezem-
bro de 2020, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e
no  Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 26 de março de 2021,
tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágra-
fo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303,
de 31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no
exercício social de 2020,  ficará a critério da diretoria. Nada mais havendo
a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Fi-
nalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a
suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assi-
nada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a
Assembleia.  São Paulo, 12 de abril de 2021. André Kissajikian - Presi-
dente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário.  Acionistas: AA-Empreendi-
mentos e Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia e André
Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário.
JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 230.481/21-8, em 18/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Granito Soluções em Pagamento S.A.
CNPJ/ME nº 22.177.858/0001-69 - NIRE nº 35.300.489.519

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 30.04.2021, às 13 hs, na sede social, Avenida Copaca-
bana, 190, Térreo, Sala 1, Empresarial 18 do Forte, Barueri/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Todos os membros do Conselho de Adminis-
tração.  Mesa. Presidente: Flavio Pentagna Guimarães Neto, Secretário:
Rodrigo Luiz Machado Teixeira. Deliberações Aprovadas: 1. As contas 
dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Fi-
nanceiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31.12.2020, os quais deverão ser submetidos à
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 2. A proposta da administra-
ção para consignar que não houve lucro líquido apurado no exercício so-
cial encerrado em 31.12.2020, tendo sido apurado prejuízo no valor de R$ 
27.838.546,14. Desta forma, considerando que houve prejuízo apurado no
exercício social encerrado em 31.12.2020, restou prejudicada a distribui-
ção de dividendos aos acionistas. 3. Convocação da Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30.04.2021, que delibe-
rará acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) exame e dis-
cussão a respeito das contas dos administradores, do Relatório da Admi-
nistração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores In-
dependentes, todos referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2020; (ii) apreciação da destinação dos resultados apurados com re-
lação ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (iii) da fi xação da re-
muneração anual e global dos administradores da Companhia; e (iv) alte-
ração do objeto social das fi liais da Companhia, e consequente alteração
da cláusula 2ª do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. Barueri,
30.04.2021. Conselheiros Presentes: Ana Karina Bortoni Dias, Flávio
Pentagna Guimarães Neto, Rodrigo Luiz Machado Teixeira, Marco Túlio
Guimarães e Ray Tarick Pereira Chalub. JUCESP nº 254.005/21-4 em
28.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Usina Santa Adélia S/A
CNPJ: 50.376.938/0001-89 - NIRE: 35.300.024.508

Anúncio aos Acionistas
Em cumprimento do artigo 133 da Lei 6404/76, a Usina Santa Adélia S/A 
comunica que estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
Jaboticabal/SP, Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, Km 332, o relató-
rio da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos audi-
tores independentes, referentes ao exercício findo em 31/03/2021. Norber-
to Bellodi - Presidente do Conselho de Administração.

Instituto Sócrates Guanaes 
ISG/AMESJC

AME SJC - Ambulatório Médico de Especialidades 
“Edy Costa Mendes” - São José dos Campos

CNPJ nº 03.969.808/0011-41
ERRATA

-

DESCONSIDERAR

Vila Sergipe 1
Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 29.330.011/0001-11 - NIRE 35.300.512.022
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2021

1. Data, Hora e Local: 30/04/2021, às 08h00min, no endereço da sede 
social da Companhia, em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista 
representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do artigo
124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme as-
sinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presiden-
te: Liu Gonçalves de Aquino, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem
do Dia: (i) Ratificar a aprovação quanto à alteração do jornal em que são 
realizadas as publicações da Companhia, nos termos da legislação em
vigor; (ii) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das 
Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2020, devidamente publicadas nas edições de 27/04/2021
do DOE/SP e do Diário de Notícias; (iii) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2020; e (iv) De-
liberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para 
o exercício social de 2021. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o
Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria la-
vrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações 
tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida,
por Echoenergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi de-
liberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer 
restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) A acionista ratifica, neste
ato, a aprovação para a realização das publicações da Companhia, nos
termos da legislação em vigor, no Jornal Diário de Notícias, além daquela 
realizada no respectivo DOE; (ii) Foram aprovados integralmente o Rela-
tório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consig-
nada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2020, devidamente publicadas em seu formato re-
duzido, cuja autorização é ratificada neste ato pela acionista, na edição
de 27/04/2021 do DOE/SP, à página 109, e na edição de 27/04/2021 do 
Diário de Notícias, à página 6, e, após apresentados à Assembleia Geral, 
ficam arquivados na sede social da Companhia; (iii) Foram apurados lu-
cros referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, no montante de
R$ 4.271.000,00, sendo aprovada a proposta de destinação dos referi-
dos recursos, da seguinte forma: a) R$ 207.000,00 para constituição de
reserva legal; b) R$ 1.016.000,00 para distribuição de dividendo mínimo 
obrigatório; c) R$ 2.924.000,00 para reserva de retenção de lucros; e d) R$
124.000,00 para absorção de prejuízos acumulados. (iv) Foi aprovada a 
proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para
o exercício de 2021, destinando-se, para tanto, verba global e anual no va-
lor acordado entre os membros da Diretoria. 6. Encerramento, Lavratura
e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
presente AGO da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e 
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçal-
ves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da
Mesa). Acionista: Echoenergia Participações S.A., neste ato represen-
tada por Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu Gonçalves 
de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da 
Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro
próprio. São Paulo, 30/04/2021. JUCESP nº 253.524/21-0 em 28/05/2021.

Vila Piauí 2
Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 30.311.116/0001-02 - NIRE 35.300.515.781
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2021

1. Data, Hora e Local: 30/04/2021, às 11h20min, no endereço da sede 
social da Companhia, em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista 
representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do artigo
124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme
assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presi-
dente: Lara Monteiro da Silva, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem 
do Dia: (i) Ratificar a aprovação quanto à alteração do jornal em que são 
realizadas as publicações da Companhia, nos termos da legislação em
vigor; (ii) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das 
Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2020, devidamente publicadas nas edições de 27/04/2021
do DOE/SP e do Jornal Diário de Notícias; (iii) Deliberar sobre a destina-
ção do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2020; 
e (iv) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administra-
dores para o exercício social de 2021. 5. Deliberações: Dando início aos
trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente as-
sembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição 
das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das 
S.A. Em seguida, por Echoenergia Participações S.A., única acionista da 
Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, 
sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) A acionista
ratifica, neste ato, a aprovação para a realização das publicações da Com-
panhia, nos termos da legislação em vigor, no Jornal Diário de Notícias,
além daquela realizada no respectivo DOE; (ii) Foram aprovados integral-
mente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na 
forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes 
ao exercício social findo em 31/12/2020, devidamente publicadas em seu
formato reduzido, cuja autorização é ratificada neste ato pelos acionis-
tas, na edição de 27/04/2021 do DOE/SP, à página 61 e na edição de 
27/04/2021 do Jornal Diário de Notícias à página 7 e, após apresentados
à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia; (iii) 
Tendo em vista que a Companhia não apresentou resultado no exercício
de 2020, não houve deliberação sobre a destinação de recursos; e (iv) Foi 
aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Com-
panhia para o exercício de 2021, destinando-se, para tanto, verba global e
anual no valor acordado entre os membros da Diretoria. 6. Encerramen-
to, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária da Companhia, depois
de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 
todos os presentes. Mesa: Lara Monteiro da Silva (Presidente da Mesa) e 
Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). Acionista: Echoenergia Par-
ticipações S.A., neste ato representada por Lara Monteiro da Silva e Liu 
Gonçalves de Aquino. São Paulo, 30/04/2021. JUCESP nº 254.047/21-0
em 28/05/2021.

www.imprensaofi cial.com.br

SAC 0800 01234 01

continua

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 9 de junho de 2021 às 00:39:03


