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FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA
CNPJ/MF Nº 57.722.118/0001-40
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em reais)
Demonstrações dos Superávits ou Déficits para os
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)
Nota
2012
2011
Ativo
Nota
2012
2011 Passivo
Nota
2012
2011
109.902.802 110.805.671
Circulante
189.225.662 175.814.994 Circulante
(Reclas.)
Fornecedores
9.867.058
10.077.025
Caixa e Equivalentes de Caixa
4
77.273.481
69.524.496
Receitas Operacionais
279.785.459 264.600.655
Empréstimos e Financiamentos
8.805
Contas a Receber
5
18.848.265
17.635.260
Renda Hospitalar - SUS
142.093.297 140.159.478
Obrigações Sociais
11
1.692.136
1.531.404
Convênios Públicos a Receber
6
88.381.942
85.199.555
Renda SUS - Aditivos
12.589.767
11.893.528
Obrigações Tributárias
12
913.593
733.073
Estoques
7
2.868.678
3.254.289
Convênio Hospital Estadual de Rib. Preto
20.686.977
20.689.786
Provisões para Férias e Encargos
9.685.023
9.017.782
Adiantamentos Diversos
8
5.003
23.801
Convênio Centro Ref. Saúde
Convênios Públicos a Realizar
13
85.783.238
89.186.196
Outros Créditos
9
1.838.786
160.338
Mulher Rib. Preto-Mater
15.849.230
15.711.985
Despesas Antecipadas
9.507
17.255
Outras Obrigações
14
1.961.754
251.386
Conv. Hosp. Estadual Américo Brasiliense
46.365.114
38.355.842
157.498.042
89.345.435
Não Circulante
158.675.906
91.391.543 Não Circulante
Convênios Públicos - Prefeitura
3.739.019
5.038.850
Convênios Públicos a Realizar
13 148.051.413
78.501.411
Realizável à Longo Prazo
143.565.081
75.999.141
Convênios Públicos - Finep
93.937
679.271
Provisões para Contingências
15
9.446.629
10.844.024
Convênios Públicos a Receber
6
143.357.325
75.791.385
Renda Hosp.-Conv. Atendimentos Médicos 16.115.234
12.937.278
16
80.500.724
67.055.431
Depósitos Judiciais
109.459
109.459 Patrimônio Social
Renda Hosp. - Atendimentos Particulares
7.651.308
6.071.410
Patrimônio Social
67.055.431
49.675.676
Impostos a Recuperar
98.297
98.297
Projetos e Pesquisas
3.420.002
3.441.835
Superávits (Déficits) Acumulados
Imobilizado
10
15.110.825
15.392.402
13.445.293
17.379.755
Receitas com Estacionamentos
718.111
693.693
Total do Ativo
347.901.568 267.206.537 Total do Passivo
347.901.568 267.206.537
Receitas com Centro de Convenções
1.040.712
1.089.432
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Outras Receitas Operacionais
17
9.422.751
7.838.267
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social
Despesas Operacionais
(272.112.328) (254.170.248)
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)
para os Exercícios Findos em
Despesas com Pessoal
18 (102.878.152) ( 95.854.338)
31 de Dezembro de 2012 e de 2011
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2012
2011
Medicamentos e Mat. de Consumo
19 ( 58.426.827) ( 54.177.037)
(Em reais)
Superávit Líquido do Exercício
13.445.293 17.379.755
Despesas Administrativas e Gerais
20 ( 12.411.079) ( 11.299.637)
Ajustes p/reconciliar o superávit líq. do exerc.
Superávit
Serviços de Terceiros
21 ( 34.723.606) ( 27.792.645)
c/o caixa gerado pelas atividades operacionais
Patrimônio
(Déficits)
Despesas com Repasses
22 ( 61.402.447) ( 61.706.445)
Depreciações e Amortizações
1.264.123
1.246.495
Social
Acumul.
Total
Despesas com Bens de Terceiros
23 ( 1.006.094) ( 2.065.221)
Custo Residual dos Bens
Saldos em
Desp. c/Amortizações e Depreciações
( 1.264.123) ( 1.246.495)
do Ativo Imobilizado Baixado
480.359
196.533
31/12/2010 (Original)
46.325.334
3.968.200
Despesas c/Contingências e Perdas
- (
23.880)
Provisão (Reversão) para Riscos
Ajustes Exerc. Anteriores (nota 2)
- ( 617.858) ( 617.858)
Despesas Tributárias
- (
4.550)
e Contingências Trabalhistas
( 1.397.395) ( 614.884)
Saldos em
Spuerávit Antes do Result. Financeiro
7.673.131
10.430.407
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
Receitas (Desp.) Financ. Líquidas
24
5.772.162
6.949.348
31 de Dezembro de 2010
Contas a Receber
( 1.213.005)
1.030.310
Superávit do Exercício
13.445.293
17.379.755
(Reapresentado)
46.325.334
3.350.342
49.675.676
Convênios Públicos a Receber
(70.748.327) 41.672.349
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Transferência do Superávit
Estoques
385.611 ( 727.216)
2012
2011
Adiantamentos Diversos
18.798 (
3.628) (-) Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos
para o Patrimônio Social
3.350.342 ( 3.350.342)
( 1.462.904) ( 4.398.672)
Outros Bens e Direitos
( 1.678.449) (
6.790) Aquisição de Bens do Imobilizado
Superávit do Exercício
- 17.379.755
17.379.755
Despesas Antecipadas
7.748 (
3.982) Caixa Gerado pelas Ativ. de Investimentos ( 1.462.904) ( 4.398.672)
Saldos em
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financiamentos
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
31 de Dezembro de 2011
49.675.676 17.379.755
67.055.431
(
8.805)
8.805
Fornecedores
( 209.967) ( 930.035) Empréstimos de Terceiros
Transferência do Superávit
Caixa Gerado pelas Ativ. de Financiamentos (
8.805)
8.805
Obrigações Sociais
160.732
125.031
para o Patrimônio Social
17.379.755 (17.379.755)
Aum. (Red.) Saldo de Caixa e Equiv. Caixa
7.748.985 13.773.255
Obrigações Tributárias
180.520
6.819
Superávit do Exercício
- 13.445.293
13.445.293
Caixa e Equiv. de Caixa - No Início dos Exerc. 69.524.496 55.751.241
Obrigações com Pessoal
667.241
1.356.926
Saldos em
Convênios Públicos a Realizar
66.147.044 (42.627.842) Caixa e Equiv. de Caixa - No Final dos Exerc. 77.273.481 69.524.496
31 de Dezembro de 2012
67.055.431 13.055.293
80.500.724
Aum. (Red.) Saldo de Caixa e Equiv. Caixa
7.748.985 13.773.255
Outras Contas a Pagar
1.710.368
63.281
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais 9.220.694 18.163.122
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 por Gestão (Em reais)
Ativo
FAEPA
HERP
MATER
HEAB Consolidado Passivo
FAEPA
HERP
MATER
HEAB Consolidado
26.383.298
22.847.190 17.190.871
43.481.443 109.902.802
Circulante
101.012.070
22.847.190 16.706.121
48.660.281 189.225.662 Circulante
Fornecedores
8.034.588
422.893
317.830
1.091.747
9.867.058
Caixa e Equivalentes de Caixa
74.325.358
1.058.375
69.790
1.819.958
77.273.481
Contas a Receber
18.848.265
18.848.265
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Sociais
958.185
194.412
117.751
421.788
1.692.136
Convênios Públicos a Receber
5.987.154
21.024.360 16.531.500
44.838.928
88.381.942
Obrigações Tributárias
409.775
119.225
120.744
263.849
913.593
Estoques
764.455
103.828
2.000.395
2.868.678
Adiantamentos Diversos
3.000
1.003
1.000
5.003
Provisões para Férias e Encargos
5.190.889
1.248.457
878.866
2.366.811
9.685.023
Convênios Públicos a Realizar
11.584.014
20.826.629 15.487.906
37.884.689
85.783.238
Outros Créditos
1.838.786
1.838.786
Outras Obrigações
205.847
35.574
267.774
1.452.559
1.961.754
Despesas Antecipadas
9.507
9.507
Não Circulante
15.318.581
84.097.440
2.261.210
56.998.675 158.675.906 Não Circulante
9.446.629
84.097.440
1.776.460
62.177.513 157.498.042
Convênios Públicos a Realizar
84.097.440
1.776.460
62.177.513 148.051.413
Realizável à Longo Prazo
207.756
84.097.440
2.261.210
56.998.675 143.565.081
Provisões para Contingências
9.446.629
9.446.629
Convênios Públicos a Receber
84.097.440
2.261.210
56.998.675 143.357.325
Depósitos Judiciais
109.459
109.459 Patrimônio Social
80.500.724
80.500.724
Patrimônio Social
67.055.431
67.055.431
Impostos a Recuperar
98.297
98.297
Superávits (Déficits) Acumulados
13.445.293
13.445.293
Imobilizado
15.110.825
15.110.825
Total do Ativo
116.330.651 106.944.630 18.967.331 105.658.956 347.901.568 Total do Passivo
116.330.651 106.944.630 18.967.331 105.658.956 347.901.568
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstrações dos Superávits ou Déficits para o Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2012 por Gestão (Em reais)
FAEPA
HERP
MATER
HEAB Consolidado
FAEPA
HERP
MATER
HEAB Consolidado
Receitas Operacionais
196.680.676 20.700.546 15.849.461 46.554.776 279.785.459
Receitas com Centro de Convenções
1.040.712
1.040.712
Renda Hospitalar - SUS
142.093.297
- 142.093.297
Outras Receitas Operacionais Líquidas
9.219.289
13.569
231
189.662
9.422.751
Renda SUS - Aditivos
12.589.767
12.589.767
Despesas Operacionais
(188.365.449) (20.891.558) (15.902.151) (46.953.170) (272.112.328)
Convênio Hosp. Estadual de Rib. Preto
- 20.686.977
20.686.977
Despesas com Pessoal
( 53.346.061) (12.158.002) (10.040.311) (27.333.778) (102.878.152)
Convênio Centro Ref.
Medicamentos e Mat. de Consumo
( 46.378.275) ( 2.876.320) ( 1.504.527) ( 7.667.705) ( 58.426.827)
Saúde Mulher Rib. Preto-Mater
- 15.849.230
15.849.230
Despesas Administrativas e Gerais
( 6.701.151) ( 1.898.557) ( 1.422.570) ( 2.388.801) ( 12.411.079)
Convênio Hospital Estadual
Serviços de Terceiros
( 19.273.392) ( 3.768.587) ( 2.934.743) ( 8.746.884) ( 34.723.606)
Despesas com Repasses
( 61.402.447)
- ( 61.402.447)
de Américo Brasiliense
- 46.365.114
46.365.114
Despesas com Bens de Terceiros
- ( 190.092)
- ( 816.002) ( 1.006.094)
Convênios Públicos - Prefeitura
3.739.019
3.739.019
Desp. c/Amortizações e Depreciações ( 1.264.123)
- ( 1.264.123)
Convênios Públicos - Outros
93.937
93.937
Renda Hospitalar Superávit (Déficit) Antes
Convênios Atendimentos Médicos
16.115.234
16.115.234
do Resultado Financeiro
8.315.227 ( 191.012) (
52.690) ( 398.394)
7.673.131
Renda Hosp. - Atendimentos Particulares 7.651.308
7.651.308
Receitas (Despesas)
Projetos e Pesquisas
3.420.002
3.420.002
Financeiras Líquidas
5.130.066
191.012
52.690
398.394
5.772.162
Receitas com Estacionamentos
Superávit do Exercício
13.445.293
13.445.293
718.111
718.111
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Em reais)
vênio, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a Fundação, nos prazos e
Resolução nº 007 de 03/02/2009
1. Contexto Operacional: 1.1. Da Fundação e seus Fins: A Fundação de 12/06/2007 a 11/06/2010
condições acordados, a importância global estimada de R$ 69.269.559, reProtocolado tempestivamente/
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da 12/06/2010 a 11/06/2013
ferente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Convênio é de 5 anos,
processo em análise.
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA, foi criada em 31/8/1988 por um grupo de docentes da Faculda- 1.4. Dos Demais Registros nos Conselhos: a) Conselho Nacional de As- de 3/3/2009 a 1/3/2014, podendo ser denunciado ou renovado, após a conde de Medicina de Ribeirão Preto - USP e da Escola de Enfermagem de sistência Social, Resolução nº 082 de 9/6/1998; b) Certificado de Cadastro secução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas. 1.10. Do
Ribeirão Preto - USP e de servidores do Hospital das Clínicas da Faculdade na Seção de Atendimento e Assessoria às Entidades Sociais sob nº 119; c) Convênio Hospital Estadual Américo Brasiliense: Em 1/8/2010, foi firde Medicina de Ribeirão Preto - USP. De acordo com as disposições ex- Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 057. 1.5. Da mado convênio entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da
pressas, a FAEPA é pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrati- Administração: Conforme o Estatuto Social, a FAEPA é gerida por: I. Con- Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital das Clinicas da Faculdade de
vos, com autonomia administrativa e financeira, com prazo de duração inde- selho de Curadores; II. Diretoria; III. Conselho Consultivo. 1.6. Da Manuten- Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com interveniênterminado, regida pelo seu Estatuto, o seu Regimento Interno e pelas Nor- ção Financeira: Os recursos financeiros necessários à realização dos ob- cia da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital
mas do Código Civil e, no caso de sua extinção, em qualquer dos casos pre- jetivos sociais são provenientes de: a) Títulos, ações ou papéis financeiros das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA,
vistos em Lei, o seu patrimônio destinar-se-á ao Hospital das Clínicas da de sua propriedade; b) Rendas próprias dos imóveis que possua; c) Recei- Processo nº 001.0500.0000.059/2010, tendo por objeto a operacionalizaFaculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, tal como estabelecido no tas decorrentes de atividades próprias ou daquelas em convênio ou em as- ção da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital
ato de sua instituição, exceto os excedentes financeiros decorrentes de sociação com terceiros; d) Juros bancários e outras receitas eventuais; e) Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Pela execução do Convênio, a
suas atividades, os legados, as doações e os bens e recursos que à ela te- Rendas a seu favor constituídas por terceiros; f) Usufrutos instituídos a seu Secretaria Estadual da Saúde repassará a Fundação, nos prazos e condinham sido alocados em razão de sua qualificação como Organização Soci- favor; g) Remuneração que receber por serviços prestados; h) Receita de ções acordados, a importância global estimada de R$ 107.800.000, refeal, os quais deverão ser destinados ao Patrimônio de outra Organização vendas de produtos de sua manufatura e de “royalties” e ou assistência téc- rente a recursos de custeio e investimentos. O prazo de vigência do ConvêSocial qualificada no âmbito do Estado, valendo esta regra, também na hi- nica decorrente de negociação com terceiros de direitos relativos á proprie- nio é de 5 anos, de 1/8/2010 a 31/7/2015, podendo ser denunciado ou renopótese de sua desqualificação, sendo vetada à alteração de sua natureza, dade industrial; e i) Rendimentos resultantes de atividades relacionadas di- vado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabeleassim como a supressão dos seus objetivos primordiais. A FAEPA tem por reta ou indiretamente com as finalidades estabelecidas no seu objeto esta- cidas e havendo concordância de ambas as partes. 2. Apresentação das
finalidade: a) Colaborar, pelos meios adequados, com as pessoas e entida- tutário. 1.7. Do Convênio com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Pre- Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaborades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde, em progra- to: Desde 1.993, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adomas compatíveis com seus objetivos, podendo, para tanto, firmar convênios do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da tadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº
ou contratos com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. USP - FAEPA mantém Convênio de Cooperação com o Hospital das Clíni- 6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09,
A colaboração dar-se-á especialmente com o Hospital das Clínicas da Fa- cas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São adaptadas às peculiaridades da atividade de pessoa jurídica de direito priculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; b) Paulo - HCFMRP-USP. Com suporte neste Instrumento, no mesmo ano, a vado, de fins não lucrativos em consonância as Normas Brasileiras de ConEstimular trabalhos nas áreas didática, assistencial e de pesquisa, por meio FAEPA passou a integrar o Convênio com o SUS. Ambos vêm sendo regu- tabilidade, ITG 2002, aprovada pela Resolução nº 1.409/12 do Conselho
de apoio material e de remuneração a pesquisadores, a docentes e ao pes- larmente renovados a cada cinco anos. Dessa forma, dentre outras ativida- Federal de Contabilidade. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis:
soal de apoio, servidores ou não, que participem do planejamento e execu- des, a Fundação processa e realiza o gerenciamento do faturamento dos As principais práticas contábeis adotadas pela Fundação são: a. Estimatição das atividades fins da Fundação; c) Patrocinar o desenvolvimento de serviços médicos prestados ao SUS e à Saúde Suplementar no âmbito do vas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário
novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; d) Promover cur- Hospital. 1.8. Do Contrato de Gestão do Hospital Estadual Ribeirão utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transasos, simpósios e estudos; e) Promover a divulgação de conhecimentos tec- Preto: Em 1/2/2013, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do ções. As demonstrações contábeis da Fundação incluem, portanto, várias
nológicos e a edição de publicações técnicas e científicas; f) Instituir bolsa Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à
de estudo, estágios e auxílios de assistência a professores, pesquisadores Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Cli- seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, às provisões necese pessoal de apoio que possam contribuir para a consecução dos objetivos nicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Pro- sárias para passivos contingentes ou não, impostos e contribuições, entre
da Fundação, desde que assim o permitam seus recursos, cumpridos os cesso nº 001.0500.000.099/2012, tendo por objeto a operacionalização da outras. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estirequisitos regimentais; g) Colaborar na preservação do patrimônio do Hos- gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadu- mativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua depital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universi- al Ribeirão Preto - HERP. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadu- terminação A Administração da Fundação monitora e revisa as estimativas
dade de São Paulo; h) Administrar, promover ou coordenar, diretamente ou al da Saúde repassará a Fundação, nos prazos e condições acordados, a e suas premissas pelo menos anualmente. b. Moeda Funcional e Moeda
mediante terceirização, eventos de natureza social, cultural ou artística, importância global estimada de R$ 105.121.800,00, referente a recursos de Estrangeira: A Fundação definiu que sua moeda funcional é o real de acorbem como atividades de cunho científico ou educacional. 1.2. Do Reconhe- custeio e investimentos. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/ do com as normas descritas no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas Taxas
cimento de Utilidade Pública: a) Esfera Municipal: Lei nº 6.166 de 23/12/ 2/2013 a 1/2/2017, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecu- de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Transações em mo1991; b) Esfera Estadual: Lei nº 10.036 de 10/7/1998; c) Esfera Federal: ção dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo con- eda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcioProcesso MJ nº 4.860/98-10, Decreto nº 2994 de 19/3/1999. 1.3. Da Certifi- cordância de ambas as partes. 1.9. Do Convênio Centro de Referência nal, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Aticação no CEBAS: O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência da Saúde da Mulher - Ribeirão Preto: Em 2/3/2009, foi firmado convênio vos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a
Social - CEBAS está regulamentado pela Lei nº 12.101 de 27/11/2009, De- entre a o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e
creto nº 7.237 de 20/7/2010 e Portaria do Ministério da Saúde nº 3.355 de 4/ Estadual de Saúde e o Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos
11/2010. A FAEPA possui certificação de entidade filantrópica desde 12/6/ Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com interveniência da Fun- monetários são reconhecidos na demonstração de resultado. c. Instrumen1998 e vem mantendo seu credenciamento conforme abaixo:
dação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clinicas tos Financeiros: Os instrumentos financeiros da Fundação são represenda Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº tados pelas disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa), contas a recePeríodo de Vigência
Resolução do CNAS
001.0500.000.016/2009, tendo por objeto a operacionalização da gestão e ber, convênios públicos a receber, contas a pagar a fornecedores. Os instru12/06/1998 a 11/06/2001
Resolução nº 160 de 25/06/1999
execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Referência mentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo
12/06/2001 a 11/06/2004
Resolução nº 026 de 21/02/2008
das Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER. Pela execução do Con12/06/2004 a 11/06/2007
Resolução nº 003 de 23/01/2009
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA
CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS DA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em reais)
acrescido dos custos diretamente atribuível à sua aquisição ou emissão, 7. Estoques - Descrição
31/12/2012 31/12/2011 Descrição
31/12/2012 31/12/2011
exceto dos instrumentos financeiros classificados na categoria de instru- Medicamentos e Materiais de Consumo
Combustíveis e Lubrificantes
( 254.773) ( 486.230)
mentos avaliados ao valor justo por meio de resultado, para os quais os cus- Hospital Estadual de Ribeirão Preto
764.455
847.848 Gêneros Alimentícios
( 3.921.788) ( 3.271.178)
tos são registrados no resultado do exercício. Os ativos e passivos financei- Centro Ref. da Saúde da Mulher - Ribeirão Preto 103.828
246.953 Materiais Auxiliares e de Consumo
( 7.433.172) ( 8.023.295)
ros devem inicialmente ser valorados pelo seu valor justo. O critério para
- Hospital Estadual de Américo Brasiliense
2.000.395
2.159.488 Materiais de Higiene e de Limpeza
( 4.004.331) ( 2.757.907)
determinar o valor justo dos ativos e passivos financeiros segue: (i) o preço Total
2.868.678
3.254.289 Materiais Hospitalares e Laboratoriais
(36.116.105) (32.758.007)
cotado em um mercado ativo ou, na ausência deste, (ii) a utilização de téc- 8. Adiantamentos Diversos - Descrição
( 995.554) ( 863.648)
31/12/2012 31/12/2011 Materiais de Informática e Escritório
nicas de avaliação que permitam estimar o valor justo na data da transição Adiantamento para Fornecedores Internacionais
( 4.157.011) ( 4.393.785)
13.298 Medicamentos
levando-se em consideração o valor que seria negociado entre partes inde- Adiantamento para Despesas a Funcionários
(
7.440) (
28.280)
5.003
10.503 Medicamentos de Alto Custo
pendentes, conhecedoras da transação e com interesse em realizá-la. A Total
(
30.960) (
37.819)
5.003
23.801 Uniformes
mensuração posterior de ativos e passivos financeiros segue o método do 9. Outros Créditos - Descrição
(
503) (
14.512)
31/12/2012 31/12/2011 Orteses e Proteses
valor justo ou do custo amortizado, conforme a categoria. O custo amortiza- Cheques em Cobrança
(58.426.827) (54.177.037)
214.377
160.338 Total
do corresponde (i) ao valor reconhecido inicialmente para o ativo ou passivo Empréstimos a Receber FAEPA da MATER (i)
239.090
- 20. Despesas Administrativas e Gerais
financeiro (ii) menos as amortizações de principal, e (iii) mais/menos juros Empréstimos a Receber FAEPA do HEAB (i)
1.385.319
- Descrição
31/12/2012 31/12/2011
acumulados pelo método da taxa de juros efetiva. Os efeitos da mensura- Total
1.838.786
160.338 Agua, Luz e Telefone
( 1.569.253) ( 1.427.819)
ção posterior dos ativos e passivos financeiros são alocados diretamente (i) Empréstimo efetuado pela gestão FAEPA para as gestões MATER e Aluguéis e Locações
( 402.463) ( 337.998)
no resultado do exercício. d. Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreen- HEAB, registrado em contrapartida do passivo no grupo Outras Obrigações Anuidades, Contribuições e mensalidades
(
94.401) (
39.116)
dem dinheiro em caixa e depósitos bancários demonstrado ao custo, e apli- na conta Empréstimos a Pagar (Nota 14).
Bolsas
( 1.484.708) ( 1.433.099)
cação financeira de curto prazo de alta liquidez, demonstrada pelo valor de 10. Imobilizado
31/12/2012
31/12/2011 Cursos e Congressos
( 618.057) ( 574.374)
aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não
Taxa
DepreDespesas com Importação
( 454.709) ( 357.382)
superando o valor de mercado. e. Contas à Receber: Representado princiDepr./
ciação
Fretes e Carretos
( 223.796) ( 124.473)
palmente por direitos a receber do Sistema Único de Saúde - SUS, pela
Amort.
Amortiz.
Impostos, Taxas e Multas
( 402.305) ( 152.993)
contra prestação de serviços e de convênios de atendimentos médicos. f. (a) Compos.:
Anual
Custo
Acumul.
Líquido
Líquido Impressos, Cartazes e Informativos
(
87.324) (
99.506)
Convênios Públicos a Receber: Representado por direitos a receber de Terrenos
- 1.700.000
(
76.682) ( 101.198)
- 1.700.000 1.700.000 Postais Legais e Fotocópias
Convênios públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Prédios
( 206.101) ( 153.316)
- 3.000.000
- 3.000.000 3.000.000 Publicações de Trabalhos
Paulo e termos aditivos ao convênio SUS. g. Provisão para Créditos de Biblioteca
(
79.473) (
10%
473.208 ( 326.266)
146.942
168.952 Publicidades e Anúncios
76.518)
Liquidação Duvidosa: Constituída quando julgada necessária pela Admi- Máq. Ap. Equiptos. 10% 6.839.872 ( 3.738.499) 3.101.373 3.056.472 Seguros Diversos
(
96.980) (
52.717)
nistração da Fundação para cobrir prováveis perdas na realização de con- Móveis/Utensílios 10% 2.905.744 ( 1.876.665) 1.029.079
786.223 Viagens, Transportes e Estadias/Diárias (Aj.C.) ( 1.245.818) ( 1.391.131)
tas e convênios públicos a receber. h. Estoques: Avaliados pelo custo mé- Equip. Comp.
Diárias (Ajuda de Custo)
( 329.238) ( 180.655)
dio de aquisição, inferiores ao valor de mercado. As aquisições de medica- Informática
( 1.123.756) ( 536.824)
20% 3.470.068 ( 2.422.155) 1.047.913
969.756 Locação de Equipamentos
mentos e materiais repassadas para o Hospital das Clínicas da Faculdade Veículos
20%
733.330 ( 585.503)
147.827
129.339 Taxa Administrativa FAEPA
( 3.876.978) ( 3.708.992)
de Medicina de Rib. Preto - USP, são contabilizadas diretamente em despe- Benfeitoria Despesas com Sub-rogação
- ( 512.943)
sas de consumo. i. Despesas Antecipadas: Refere-se a pagamentos de Estacionamento
2%
86.107 (
18.943)
67.164
68.886 Outras Despesas
(
39.037) (
38.583)
seguros, cujos direitos de benefícios ocorrerão em períodos futuros, conse- Benfeitoria-Centro
Total
(12.411.079) (11.299.637)
qüentemente, são registrados no ativo considerando o princípio da compe- de Convenções
2% 6.132.014 ( 1.349.043) 4.782.971 4.905.611 21. Serviços de Terceiros - Descrição
31/12/2012 31/12/2011
tência. j. Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes: Demonstrados ao Direito Uso
Serv. com Cursos e Congressos - PJ
(
34.036) ( 108.257)
valor de custo ou de realização, incluindo, quanto aplicável, os rendimentos Linha Telefônica
7
7
7 Serv. Berçários, Escolas e Creches - PJ
( 683.304) ( 438.924)
e as variações monetárias auferidas. k. Imobilizado: Corresponde aos di- Importações
Serv. com Cursos e Congressos - PF
(
50.596) (
20.886)
reitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados a manutenção em Andamento
87.549
87.549
607.156 Serv. com Diversos - PJ
( 9.130.690) ( 7.105.923)
das atividades da Fundação decorrentes de operações que transfiram à Total
25.427.899 (10.317.074) 15.110.825 15.392.402 Serv. com Médicos- PF
( 1.611.417) ( 1.775.752)
Fundação os benefícios, riscos e controles desses bens. Os bens estão (b) Movimentação do Imobilizado:
Serv. com Informática - PJ
( 902.420) ( 502.117)
demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumula- Saldo inicial
15.392.402
Serv. com Laborat., Exames e Esterilização-PJ ( 2.987.270) ( 1.718.330)
da e da provisão para perdas por imparidade (impairment), quando aplicá- Aquisições
1.462.905
Serv. com Limpeza e Higiene - PJ
( 2.914.649) ( 1.969.987)
vel. A depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear, com Baixas
(
3.799) Serv. com Médicos - PJ
(11.563.070) ( 9.073.659)
base na vida útil econômica estimada dos bens, de acordo com as taxas Depreciações
( 1.264.123) Serv. com Mutirão - PF
(
50.184) ( 208.583)
divulgadas na Nota 10. l. Redução do Valor Recuperável dos Ativos (Im- Repasse HCRP
( 476.560) Serv. com Revelações, Reprod e Slide - PJ
(
1.550) (
391)
pairment): A Administração revisa o valor contábil dos ativos, com o objeti- Saldo Final
15.110.825
Serv. com Diversos - PF
( 1.585.653) ( 1.241.494)
vo de determinar e avaliar a deterioração em bases periódicas ou sempre 11. Obrigações Sociais - Descrição
(
63.571) (
16.106)
31/12/2012 31/12/2011 Serv. com Estagiários - PJ
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil INSS a Recolher s/ Salários
(
85.900) ( 268.488)
580.472
530.929 Serv. com Estagiários - PF
de um ativo ou grupo de ativos não poderá ser recuperado. São feitas análi- INSS s/ Mão de Obra
(
20.168) (
16.990)
94.297
91.023 Serv. com Ambulância - PJ
ses para identificar as circunstâncias que possam exigir a avaliação da re- FGTS a Recolher
(
6.701) (
44.043)
872.546
784.733 Manutenção em Copiadoras
cuperabilidade dos ativos e medir a potencial perda no valor recuperável. Pis sobre Folha a Recolher
( 743.090) ( 145.480)
141.068
122.319 Manutenção em Elevadores
Em 31/12/2012 e 2011 não existem indícios de redução do valor recuperá- Sindical a Recolher
( 1.891.863) ( 2.827.717)
3.191
2.400 Manutenção em Equipamentos
vel dos ativos. m. Empréstimos e Financiamentos: Refere-se a utilização Pensão Judicial a Recolher
(
77.246) (
52.017)
562
- Manutenção em Imóveis
da conta garantida, atualizados pelos encargos contratuais incorridos até a Total
( 186.068) (
64.483)
1.692.136
1.531.404 Manutenção em Informática
data do balanço, ou seja, pelo regime de competência. n. Convênios Públi- 12. Obrigações Tribitárias - Descrição
(
4.373) (
61.550)
31/12/2012 31/12/2011 Manutenção em Veículos
cos a Realizar: Os convênios enquanto não atendidos os requisitos para o IRRF a Recolher
( 129.787) ( 131.468)
882.040
688.194 Outras Manutenções
reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher
34.723.606 27.792.645
26.697
35.455 Total
passivo em conta específica de convênios públicos a realizar e são reco- ISS a Recolher
4.856
9.424 22. Despesas com Repasses - Descrição
31/12/2012 31/12/2011
nhecidos em confronto com as despesas correspondentes. o. Impostos e Total
913.593
733.073 Repasse ao HCRP
(59.721.065) (60.539.318)
Contribuições: Por ser, a Fundação, uma entidade de direito privado, de 6. Convênios Públicos
31/12/2012
31/12/2011
Repasse a FMRP
( 942.204) ( 822.344)
assistência social sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária prevista
a Realizar
Não
Não Repasse FINEP
( 395.939) (
27.200)
na Constituição Federal em seu artigo 150, inciso VI, alínea c, combinado Descrição
(
21.600) (
21.600)
Circulante Circulante Circulante Circulante Repasse Associação Apoio ao Psicótico
com o artigo 14 do CTN e artigo 12 da Lei 9.532/97. A imunidade em rela- Hosp. Est. Rib. Preto
( 144.000) ( 126.000)
20.826.629 84.097.440 20.289.246
- Repasse Unidade Hosp. Francisco de Assis
ção á parte patronal do INSS sobre os salários dos empregados e sobre os Centro de Ref. da Saúde
Repasse a LAP
( 112.139) ( 114.983)
serviços prestados por terceiros, decorre da previsão constitucional artigo da Mulher - Rib. Preto 15.487.906
(
65.500) (
55.000)
1.776.460 13.793.478 19.320.119 Repasse CECREI
145. p. Ativos e Passivos Contingentes: O reconhecimento, a mensura- Hospital Estadual
Total
(61.402.447) (61.706.445)
ção e a divulgação das contingências ativas e passivas, têm os seguintes Américo Brasiliense
37.884.689 62.177.513 42.407.096 59.181.292 23. Despesas com Bens de Terceiros
critérios: Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, ex- Termos Aditivos
Descrição
31/12/2012 31/12/2011
ceto quando a Administração da Fundação possui total controle da situação a Receber - SUS
11.584.014
- 12.696.376
- Bens de Natureza Permanente HERP
( 190.092) ( 138.317)
ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as Total
85.783.238 148.051.413 89.186.196 78.501.411 Bens de Natureza Permanente MATER
- ( 110.723)
quais não cabem mais recursos. Os ativos contingentes com êxitos prová- 14. Outras Obrigações - Descrição
( 816.002) (1.816.181)
31/12/2012 31/12/2011 Bens de Natureza Permanente HEAB
veis são apenas divulgados em nota explicativa quando aplicável. Os passi- Empréstimos Consignados de Empregados
(1.006.094) (2.065.221)
274.262
223.746 Total
vos contingentes são reconhecidos contabilmente e divulgados levando em Caução Fornecedores à Devolver
65.592
27.640 24. Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
conta a opinião dos assessores jurídicos da Fundação, a natureza das Repasse LAP
(
2.509)
- Descrição
31/12/2012 31/12/2011
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade no posici- Empréstimos a Pagar MATER a FAEPA (i)
239.090
- Receitas:
onamento de tribunais, entre outras análises da Administração e são reco- Empréstimos a Pagar HEAB a FAEPA (i)
1.385.319
Descontos Obtidos
85.848
102.945
nhecidas nas demonstrações contábeis, sempre que as perdas forem avali- Total
1.961.754
251.386
Juros Ativos
398
adas como prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liqui- (i) Empréstimo efetuado pela gestão FAEPA para as gestões MATER e
Rendimentos sobre Aplicações CDB
298.317
434.123
dação das obrigações, e quando os montantes envolvidos possam ser HEAB, registrado em contrapartida do ativo no grupo Outros Créditos na
Rendimentos sobre Aplicações Fundos
5.413.646
6.415.779
mensurados c/suficiente segurança. Os passivos contingentes classifica- conta Empréstimos a Receber (Nota 9). 15. Provisões para ContingênciRendimentos sobre Aplicações Poupança
3.170
3.414
dos como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, ape- as: A Fundação é parte em diversos processos trabalhistas e cíveis, e está
Rendimentos sobre Depósitos em Juízo
856
nas divulgados em notas explicativas, quando individualmente relevantes. e discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial.
Crédito Nota Fiscal Paulista
os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos es5.801.837
6.956.659
As obrigações legais são sempre consideradas como exigíveis, indepen- tão quantificados em montante considerado suficiente, com base na opinião Despesas:
dentemente de questionamentos. q. Outros Passivos Circulantes e Não de seus assessores jurídicos, para atender às expectativas de perdas proDespesas Bancárias
( 13.949) (
3.598)
Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci- váveis na solução desses processos, sendo parcialmente cobertas por deJuros Pagos
( 15.726) (
3.713)
dos quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações mo- pósitos judiciais classificados no realizável á longo prazo. As perdas prová( 29.675) (
7.311)
netárias incorridas, incluindo a prov. p/férias vencidas e proporcionais com veis provisionadas, nas demonstrações contábeis estão assim compostas: Total
5.772.162
6.949.348
os respectivos encargos sociais. r. Ajustes a Valor Presente de Ativos e Descrição
31/12/2012 31/12/2011 25. Segregação Contábil por Área de Gestão. Estruturação Operacio1.166.524
1.166.523 nal - A Fundação segmenta sua estruturação operacional levando em conPassivos: Quando aplicável, os ativos e passivos circulante e não circulan- Contingências Judiciais - Processos Cíveis
9.677.501 sideração a forma com a qual a Administração gerencia a operacionalizate são ajustados pelo valor presente, levando-se em consideração os fluxos Contingências Judiciais - Processos Trabalhistas 8.280.105
9.446.629 10.844.024 ção da gestão e execução das atividades e serviços de saúde. Os segmende caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita Total
dos respectivos ativos e passivos, e se relevantes, esses juros são realoca- 16. Patrimônio Social: Compreende o patrimônio social inicial, acrescido tos operacionais definidos pela Administração da Fundação são os seguindos nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado. s. Segrega- dos superávits, diminuído dos déficits e ajustes ocorridos. Em caso de extin- tes: 1) Administração Faepa e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medição entre Curto e Longo Prazo: As operações com vencimentos inferiores ção da Fundação, seus bens serão destinados ao Hospital das Clínicas da cina de Ribeirão Preto (FAEPA); 2) Hospital Estadual Ribeirão Preto
à 360 dias estão registradas no circulante e as c/prazos superiores no não Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, tal (HERP); 3) Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto
circulante. t. Apuração do Resultado (Superávit ou Déficit): As receitas e como estabelecido no ato de sua instituição, exceto os excedentes financei- (MATER); e 4) Hospital Estadual Américo Brasiliense (HEAB). 26. Aplicadespesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. u. Be- ros decorrentes de suas atividades, os legados, as doações e os bens e ção dos Recursos: Conforme determinação do Art. 227º, Inciso VI da Insnefícios a Empregados: A Fundação não mantém planos de previdência recursos que à ela tenham sido alocados em razão de sua qualificação trução Normativa nº 1.071, de 15/9/2010, os recursos da Fundação foram
privada ou qualquer plano de aposentadoria ou benefício pós-saída da Fun- como Organização Social, os quais deverão ser destinados ao patrimônio aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Esdação, bem como não possui outros benefícios a funcionários e dirigentes. de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado, da mesma tatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimo4. Caixa e Equivalentes de Caixa - Descrição 31/12/2012 31/12/2011 área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, valendo essa regra, também niais. 27. Convênio FAEPA e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto:
Consoante com as suas finalidades estatutárias em prol das atividades do
Caixa
910
310 na hipótese de sua desqualificação.
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a FAEBancos
3.143.352
572.767 17. Outras Receitas (Despesas) Operacionais
3.144.262
573.077 Descrição
31/12/2012 31/12/2011 PA procedeu em 2012 e 2011 os seguintes repasses:
Aplic. Financeiras: Fundos de Aplic. Financeiras 70.960.450 64.714.701 Receitas com Locações
510.329
585.145 Descrição
2012
2011
Aplicações em CDB / CDI
3.079.159
4.177.873 Receitas com Cursos e Concursos
2.607.505
2.399.257 Valor Retido pelo SES Repassado ao HCRP
56.497.398 55.107.390
Aplicações em Poupança
89.610
58.845 Receitas com Doações e Brindes
1.071.527
420.637 Medicamentos e Materiais de Consumo
46.378.275 41.987.678
74.129.219 68.951.419 Receitas com Patrocínios
147.104
368.523 Bens Imobilizados
3.223.667
5.431.929
Total
77.273.481 69.524.496 Rec. de Taxas/Reembolsos custos Administr.
3.928.529
3.828.020 Total
106.099.340 102.526.997
As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras na- Reversão de Contingências Judiciais
597.659
10.310 28. Prestação de Serviço ao SUS: Foram ofertados serviços ao SUS com
(
3.799) (
7.739) observância ao limite mínimo de 60% fixado pelo Art. 4º, Inciso II da Lei nº
cionais, c/rentabilidade nas condições usuais de mercado p/a modalidade, Resultado de Baixa de Imobilizado
563.897
234.114 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelo Art. 19º do Decreto nº 7.237 de
considerando o valor, o prazo e a época da aplicação. As aplicações finan- Outras Receitas
9.422.751
ceiras c/recursos oriundos dos convênios públicos no montante de R$ Total
7.838.267 20/7/2010, conforme demonstrativo a seguir:
9.111.125 (R$ 9.541.403 em 2011) que visam a operacionalização da ges- 18. Despesas com Pessoal - Descrição
31/12/2012 31/12/2011 Número de Atendimentos
2012
2011
tão e execução das atividades e serviços de saúde no Hosp. Est. Rib. Preto 13º Salário
( 7.418.300) ( 5.709.538) Atendimentos realizados para o SUS
754.534
720.940
- HERP, Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - Ma- Férias
( 10.551.802) ( 8.550.411) Atendimentos totais
791.509
759.217
(
6)
- % do SUS nos Atendimentos
95,33%
94,96%
ter e Hosp. Estadual Américo Brasiliense - HEAB, e os oriundos dos termos INSS
( 7.657.306) ( 7.329.693) Números de Internações
aditivos do Sistema Único de Saúde - SUS, são resgatadas exclusivamente FGTS
2012
2011
(
886.690) ( 832.002) Internações realizadas para o SUS
p/atender o objeto de cada convênio firmado, as demais aplicações podem PIS sobre Folha
40.980
42.710
Salários
( 61.429.746) (58.965.044) Internações totais
ser resgatadas de acordo c/a necessidade de recursos da Fundação.
41.961
43.595
(
874.867) ( 701.083) % do SUS nas Internações
5. Contas a Receber - Descrição
97,66%
97,97%
31/12/2012 31/12/2011 Vale Refeição
(
442.326) ( 469.637) Em razão dos convênios firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o
Créditos do SUS
14.944.238 14.129.285 Vale Transporte
(
113.351) ( 102.635) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da UniConvênios de Atendimentos Médicos
3.173.772
2.696.669 Bolsa de Pesquisa
(
83.000) (
85.800) versidade de São Paulo com interveniência da FAEPA que tem por objetivos
Outras Contas à Receber
730.255
809.306 Auxilio Natalidade
(
596.851) ( 481.504) a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho
Total
18.848.265 17.635.260 Cestas Básicas e Cestas de Natal
A realização do contas a receber é de curtíssimo prazo, sendo que os valo- Outros Prêmios e Gratificações
(500) assistencial em 2012 está demonstrado abaixo, conforme seus principais
res significativos não ultrapassam os 90 dias de vencimento.
Prêmio Incentivo Pin
( 11.584.384) (11.565.091) indicadores: a) No âmbito do Hospital das Clínicas da Faculadade de
6. Convênios Públicos
31/12/2012
31/12/2011
13º Salário s/ Prêmio Incentivo Pin
(
984.588) ( 957.790) Medicina de Ribeirão Preto:
a Receber
Não
Não Férias s/ Prêmio Incentivo Pin
(
104.831) ( 103.610)
Particulares e
(
147.353)
SUS
Conveniados
Total
Descrição
Circulante Circulante Circulante Circulante Berçários, Escolas e Creches
(
1.500)
- Descrição
Hosp. Est. Rib. Preto
21.024.360 84.097.440 19.467.000
- Cursos
Número
% Número
% Número
%
Prêmio Assiduidade
(
1.251)
- Atendim./Consultas 602.434 94,22 36.975 5,78
Centro de Ref. da Saúde
639.409 100,00
(102.878.152) (95.854.338) Internações
da Mulher - Rib. Preto 16.531.500 2.261.209 15.450.000 18.792.709 Total
34.566 97,24
981 2,76
35.547 100,00
19. Medicamentos e Materiais de Consumo
Hospital Estadual
Cirurgias
30.376
96,5
1.102 3,50
31.478 100,00
Américo Brasiliense
44.838.928 56.998.676 42.462.555 56.998.676 Descrição
1.705 95,36
83 4,64
1.788 100,00
31/12/2012 31/12/2011 Partos
Termos Adit. Rec.-SUS 5.987.154
- 7.820.000
- Bolsas CAPD
3.307.391 98,10 64.203 1,90 3.371.594 100,00
( 1.333.748) ( 1.397.555) Exames
( 171.442) ( 144.821)
Total
88.381.942 143.357.325 85.199.555 75.791.385 Ropme
CONTINUA ...
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP - FAEPA
CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS DA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em reais)
Recomposição de Registros e Documentos
4.000
b) No âmbito do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP:
tração para fazer face à ocorrência de sinistros. Em 31/12/2012, a FundaPerda ou Pagamento de Aluguel
6.000
Particulares e
ção possuía as seguintes apólices de seguros contratadas com terceiros:
Quebra de Vidros e Luminosos
20.000
SUS
Conveniados
Total
Modalidade
Montante (R$) máximo
Responsabilidade Civil - Operações
500.000
Descrição
Número
% Número
% Número
% de Seguro
Riscos Cobertos
da Cobertura (R$)
Responsabilidade Civil - Garagista / Veículos
100.000
Atendim./Consultas
62.220
100
62.220
100
Danos Materiais
18.021.000
Tumultos, Greves, Lockout e Atos Dolosos
100.000
Internações
1.758
100
1.758
100
Anúncios luminosos
20.000
Danos Materiais
1.140.000
Cirurgias
4.602
100
4.602
100
Incêndio, Explosão, Implosão e Raio
8.000.000
Danos Corporais
1.140.000
Exames
15.366
100
15.366
100
Danos Elétricos
500.000
Danos Morais
70.000
c) No âmbito do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão
Equipamentos Eletrônicos
100.000 Veículos
APP Mortes
56.600
Preto - MATER:
Roubo e/ou Furto de Bens
48.973
APP Invalidez Permanente
56.600
Particulares e
Patrimonial
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo 1.800.000
SUS
Conveniados
Total
Prof. Dr. Sandro Scarpelini - Diretor Executivo; Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani - Diretor Científico
Descrição
Número
% Número
% Número
%
Marcus Vinícius Américo dos Reis - Contador - CRC 1SP277533/O-5
Atendim./Consultas
14.880
100
14.880
100
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Internações
816
100
816
100 Aos Administradores da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e As- cionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações
Partos
2.940
100
2.940
100 sistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribei- apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionaExames
39.468
100
39.468
100 rão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA
dos dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
d) No âmbito do Hospital Estadual de Américo Brasiliense - HEAB:
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação de Apoio ao En- de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
Particulares e
sino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor consiSUS
Conveniados
Total
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA, que dera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apreDescrição
Número
% Número
% Número
% compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012, e as res- sentação das demonstrações contábeis da Fundação para planejar os proAtendim./Consultas
75.000
100
75.000
100 pectivas demonstrações do resultado (superávit / déficit), das mutações do cedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
Internações
3.840
100
3.840
100 patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles interCirurgias
3.600
100
3600
100 assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas ex- nos da Fundação. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
Consultas de Urgências
216
100
216
100 plicativas. Responsabilidade da administração da Fundação sobre as das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contáConsultas não Médicas 12.000
100
12.000
100 demonstrações contábeis: A administração da Fundação é responsável beis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
Exames
31.440
100
31.440
100 pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contá- demonstrações cOntábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evi29. Isenções Usufruídas: Em atendimento ao Art. 25º, Inciso III, item (c) da beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nosPortaria 3.355, de 4/11/10 do Minist. da Saúde, são demonstradas a seguir, troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo- sa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios ração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen- referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
de 2012 e de 2011: Descrição
2012
2011 dentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos audito- posição patrimonial e financeira da Fundação de Apoio ao Ensino, PesquiINSS sobre Folha de Pagamento
24.412.686 22.345.192 res independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sa e Assistência do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de RiINSS sobre Serviços de Autônomos
667.860
703.041 sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, con- beirão Preto da Universidade de São Paulo - Faepa, em 31 de dezembro de
Cofins Faturamento
171.215
206.111 duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
CSLL - Contrib. Social sobre o Lucro Líquido
1.210.076
1.564.178 Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos audito- exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
Total
26.461.837 24.818.522 res e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter no Brasil. Ribeirão Preto (SP), 11 de março de 2013.
30. Seguros: A Fundação adota política de contratar seguros de diversas segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de disConaud - Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP02231
modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Adminis- torção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos seleLuiz Cláudio Gaona Granados - Contador - CRC 1SP118402/O-3
“RELATÓRIO APRECIADO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 2013, DO CONSELHO CONSULTIVO E CURADOR DA FAEPA”

BPMB III Participações S.A.
CNPJ nº 15.483.361/0001-82 – NIRE 33.300.437.641
Ata da Assembleia Geral de Constituição
Aos 2/4/12, às 11hs, reuniram-se em Assembleia Geral c/ o propósito de constituir uma sociedade por ações, nos cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. §Único. No caso de vacância de cargo
termos da legislação vigente e na qualidade de subscritores e acionistas fundadores: BTG Pactual Alpha Partici- da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no
pações Ltda., sociedade limitada, CNPJ/MF nº 00.946.138/0001-88, neste ato representada nos termos de seu prazo de 10 dias, contados da vacância. Art. 12. Compete à Diretoria a representação da Sociedade, ativa e pascontrato social; e BTG Pactual Beta Participações S.A., CNPJ nº 10.754.181/0001-03, neste ato representada sivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios
nos termos de seu estatuto social. Os Acionistas Fundadores elegeram, por unanimidade, Bruno Duque Horta sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. Art. 13. Observadas as disposições
Nogueira, p/ presidir a presente Assembleia, o qual convidou, Bruno Alexandre Licarião Rocha, ambos abaixo contidas no presente Estatuto Social, a representação da Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente,
qualificados, p/ lavrar a ata respectiva, na qualidade de Secretário. O Presidente declarou que, os Acionistas Fun- perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores, agindo em
dadores neste ato,conjuntamente, deliberaram: a) aprovar a constituição da BPMB III Participações S.A., socie- conjunto de 02 entre si, ou aos procuradores por eles nomeados, agindo nos termos dos poderes então conferidos.
dade por ações de capital fechado que terá sede e foro em SP/SP, Av. Brig. Faria Lima, 3729, 9º a-parte. b) subs- §1º. As procurações outorgadas em nome da Sociedade o serão por 02 Diretores, agindo em conjunto entre si,
crever, neste ato, o capital social de R$ 500,00 em moeda corrente nacional, dividido em 500 ações ordinárias, devendo especificar os poderes conferidos e, c/ exceção daquelas p/ fins judiciais, deverão ter um período máximo
nominativas e s/ valor nominal, cada qual c/ o preço de emissão de R$ 1,00. Do total do capital subscrito, 10%, de validade de 01 ano. §2º. Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela
correspondentes a R$ 50,00 foram integralizados pelos Acionistas, em moeda corrente nacional, tendo o valor Sociedade, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 ano. Art. 14. São expressamente
correspondente a parcela integralizada sido depositado em conta corrente em estabelecimento bancário autori- vedados, sendo nulos e inoperantes c/ relação à Sociedade, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou
zado nos termos do arts. 80, III e 81 da Lei 6404/76, tudo de acordo c/ os Boletins de Subscrição (“Anexo II” e funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais,
“Anexo III”) e os respectivos recibos de depósito. c) aprovar o Estatuto Social da Sociedade, cuja redação conso- tais como conceder fianças, avais, ou qualquer outra forma de garantia, bem como onerar ou alienar bens imóveis
lidada está anexo à presente Ata (“Anexo I”), dando-se assim por efetivamente constituída a BPMB III Participa- da Sociedade, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Art. 15. A Diretoria
ções S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. d) aprovar a eleição dos seguintes mem- reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos Diretores, c/ antecedência mínima de
bros p/ compor a Diretoria da Socidade: (i) Bruno Duque Horta Nogueira, RG n° M8036395 SSP/MG, CPF nº 05 dias, devendo constar da convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas
284.954.908-89; (ii) Bruno Alexandre Licarião Rocha, RG n°33400679 SSP/SP, CPF nº 278.107.688-08; e (iii) correspondentes serão lavradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instaRafael Maradei, RG n° 23396255 SSP-SP, CPF nº 258.374.918-80. Os membros eleitos firmam, nos termos da ladas mediante o comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão
lei, a presente Ata de Assembleia p/ manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação p/ ser tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. Conselho Fiscal-Art. 16. O Conselho Fiscal terá
exercerem o cargo de Diretores, declarando e garantindo o quanto segue: (1) que não estão incursos em nenhum caráter não-permanente, sendo instalado nos exercícios sociais em que houver solicitação dos acionistas, condos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil; (2) que não estão impedidos de exer- forme previsto em lei. Art. 17. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mínimo, 03 e, no
cer a atividade de Diretores da Sociedade, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena máximo, 05 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permique vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime tida a reeleição, c/ as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. §Único. A remuneração dos membros do
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. Exercício Social e Lucros
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé Art. 18. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que
pública ou a propriedade; e (3) que os endereços de seus domicílios, acima referidos, são indicados p/ o recebi- o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados. §1º. Do lucro líquido apurado no exermento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de suas gestão, nos cício, será deduzida a parcela de 5% p/ a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social.
termos e p/ os fins do §2º do Art. 149, da Lei 6.404/76. Os Diretores ora eleitos, estando presentes, aceitam o cargo §2º. Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido do exere tomam posse imediata de seus cargos, mediante assinatura do “Termo de Posse” lavrado no “Livro de Registro cício, nos termos do Art. 202 da Lei 6.404/76. §3º. O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais,
de Atas das Reuniões da Diretoria” da Sociedade. Nada mais. SP, 02/04/2012. Mesa: Bruno Duque Horta Nogueira- terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. §4º. A
-Presidente; Bruno Alexandre Licarião Rocha-Secretário. Acionistas: BTG Pactual Alpha Participações Ltda.; Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em períodos menores, em cumprimento a requisitos
BTG Pactual Beta Participações S.A.. Diretores eleitos: Bruno Duque Horta Nogueira; Bruno Alexandre legais ou p/ atender a interesses societários, inclusive p/ a distribuição de dividendos intermediários ou intercalaLicarião Rocha; Rafael Maradei; Visto do Advogado: Guilherme Ki Lee-OAB/SP nº 312.224. Anexo I-Estatuto res, mediante deliberação da Diretoria, os quais, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo
Social - Nome e Duração-Art. 1º. BPMB III Participações S.A. é uma sociedade por ações, c/ prazo de duração obrigatório, acima referido, observados os limites e procedimentos previstos na legislação aplicável. §5º. Observaindeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial das as disposições legais pertinentes, a Sociedade poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da Assema Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores. Sede Social-Art. 2º. A Sociedade tem bleia Geral de Acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo
sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9° andar-parte, Itaim obrigatório. §6º. Caso a Sociedade tenha como acionista um Fundo de Investimento em Participações, então as
Bibi, CEP-04538-133, podendo manter filiais e escritórios de representação em qualquer localidade do país ou do demonstrações financeiras da Sociedade deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM.
exterior, mediante deliberação da Diretoria. Objeto Social-Art. 3º. O objeto social consiste na participação em Juízo Arbitral-Art. 19. A Sociedade, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se
outras sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quo- a resolver por meio de arbitragem, de acordo c/ o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída
tista (“Holding”), bem como a prestação de serviços administrativos e a gestão e a comercialização de bens pró- pela Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada à aplicação,
prios. Capital Social e Ações-Art. 4º.-O capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas validade, eficácia, interpretação ou violação das disposições constantes neste Estatuto Social, na Lei nº 6.404/76,
ordinárias nominativas, s/ valor nominal, sendo R$ 50,00 integralizados e o restante a integralizar no prazo de 12 normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, regulamentos da
meses a contar da data de subscrição. Art. 5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 01 voto nas Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA e demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Art. 6º. A em geral. §1°-s/ prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o
propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações No- direito de recorrer ao Poder Judiciário c/ o objetivo de, se e quanto necessário, requerer medidas cautelares de
minativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista, a Sociedade emitirá certificados de ações. Os certificados proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualde ações, que poderão ser agrupadas em títulos múltiplos, quando emitidos, serão assinados por 02 Diretores da quer medida dessa natureza seja concedida, a competência p/ decisão de mérito será imediatamente restituída ao
Sociedade. §Único-A Sociedade não poderá emitir partes beneficiárias. Assembleia Geral de Acionistas-Art. 7º. tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. §2°-A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer
As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 04 primeiros meses controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade desta cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral
seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Art. 7.8 do Regulamento da Câmara de Arbitragem
Art. 8º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá
sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do
deliberação dos acionistas. Art. 9º. As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo c/ as disposições pertinentes de seu Regulamento. Disposições
convocadas por qualquer dos Diretores e presididas pelo acionista indicado entre os presentes que, por sua vez, Finais-Art. 20. Em caso de abertura de capital, a Sociedade obriga-se, perante seus acionistas, a aderir ao segdeverá indicar, dentre os presentes, o Secretário. Administração da Sociedade Art. 10. A administração da mento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure,
Sociedade compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos no Art. 2°, §4° da Instrução CVM
os Diretores dispensados de oferecer garantia p/ o exercício de suas funções. §1º. Os membros da Diretoria toma- n° 391/2003. Art. 21. A Sociedade se obriga a disponibilizar todos os contratos c/ partes relacionadas, acordos de
rão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus cargos até a acionistas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários que vierem a
posse de seus sucessores. §2º. A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos ser por ela emitidos. Liquidação-Art. 22. A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assemmembros da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a sua distribuição entre seus membros. Diretoria-Art. 11. A bleia Geral o órgão competente p/ determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Art. 23. Em tudo o que
Diretoria será composta por, no mínimo, 02 e, no máximo, 05 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes.” SP, 2/4/12. Mesa: Bruno
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo. Os Diretores terão prazo de Duque Horta Nogueira-Pres. Bruno Alexandre Licarião Rocha-Secr.. Lido e aprovado pelos Acionistas: BTG
mandato unificado de 03 anos, considerando-se ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordiná- Pactual Alpha Participações Ltda. BTG Pactual Beta Participações S.A. Jucesp sob NIRE nº 3530043764-1
rias, sendo permitida a reeleição. Mesmo após o fim do prazo do mandato, os diretores permanecerão em seus em 13/04/2012. Gisela S. Ceschin-Secr. Geral.

Farm Frites do Brasil Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ/MF: 03.663.765/0001-08 - NIRE: 35216198215
Ata de Reunião de Sócios realizada em 28 de dezembro de 2012
I - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos 28 dias do mês de dezembro de 2012, às 10:00
da Sociedade passará a ser de R$ 1.263.607,00 (um milhão e duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e
horas, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600,
sete reais), divido em 1.263.607 (um milhão e duzentas e sessenta e três mil e seiscentas e sete) quotas
conjunto 142, Itaim Bibi, CEP: 04532-001.II - CONVOCAÇÃO: Dispensa a publicação de Editais de
com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
Convocação, conforme disposto no artigo 1.072, §2º da Lei nº. 10.406/2002, em decorrência de estarem
do país ficando assim distribuído entre os sócios:
QUOTAS
R$
%
SÓCIOS
presentes todos os sócios representando a totalidade do capital social e assinaturas constantes no final
desta ata. III - MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Osvaldo Roberto Nieto e secretariados pelo Sr.
Alimentos Modernos S.A.
1.149.421
1.149.421,00
90,96
Fabio Ferigato. IV - ORDEM DO DIA: Aprovar a alteração do capital social da sociedade. V Farm Frites Beheer B.V
114.186
114.186,00
9,04
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos sócios presentes nesta reunião, deliberam: 1) Aumentar o valor do
TOTAL
1.263.607
1.263.607,00
100,00
capital social de R$ 2.016.107,00 (dois milhões e dezesseis mil e cento e sete reais) para R$ 3.805.607,00
VI - ENCERRAMENTO: Após a aprovação unânime, o Sr. Presidente salientou da obrigatoriedade de esta
(três milhões e oitocentos e cinco mil e seiscentos e sete reais), com aumento de R$ 1.789.500,00 (um
Ata de Reunião de Sócios ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal local de
milhão e setecentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais), mediante a emissão de 1.789.500 (um milhão
grande circulação, e após o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data desta publicação, proceder o
e setecentas e oitenta e nove mil e quinhentas) novas quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
arquivamento da referida Ata de Sócios na Junta Comercial do Estado de São Paulo, juntamente com a
uma, totalmente subscrito e integralizado mediante a conversão de adiantamento para futuro aumento de
Alteração Contratual formalizando a redução do capital social da sociedade. Colocada à disposição a
capital social – AFAC. Todos os quotistas renunciam expressamente do direito de preferência que teriam na
palavra aos membros, sobre os assuntos tratados e verificada a anuência dos presentes, concluiu-se a
subscrição proporcional do aumento de capital social ora apontada. 2) Reduzir o valor do capital social de
reunião, lavrando-se para registro, a respectiva Ata de Reunião de Sócios da empresa Farm Frites Brasil
R$ 3.805.607,00 (três milhões e oitocentos e cinco mil e seiscentos e sete reais) para R$ 1.263.607,00 (um
Comércio de Alimentos Ltda,.lavrada por mim, Fabio Ferigato, o qual todos os presentes também o
milhão e duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e sete reais), com uma diminuição de R$ 2.542.000,00
assinam. Osvaldo Roberto Nieto – Presidente da Reunião – Fabio Ferigato – Secretário da Reunião; Sócios:
(dois milhões e quinhentos e quarenta e dois mil reais). As quotas de capital são diminuidas,
Alimentos Modernos S.A. (p.p. Osvaldo Roberto Nieto) e Farm Frites Beheer B.V. (p.p. Osvaldo Roberto
proporcionalmente a cada sócio, na forma do contrato de constituição, para absorver o prejuizo contábil de
Nieto).
R$ 2.542.000,00 (dois milhões e quinhentos e quarenta e dois mil reais) apurados até 31/12/2011. 3) Os
sócios consignam também, que depois das deliberações aprovadas nos itens 1 e 2 acima, o capital social
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