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~ ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA /j/ 

, 
São convocados os Srs. Acionistas a se reunir em AGO, que se realizará no dia 05/05/2006, às 14:00 hs., na sede social, 
na Rua Estados Unidos, 970, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos 

CNPJ n' 68.311.216/0001-01 administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais) Demonstrações do Superávit ou Déficit 31/.12!.WO?; b) destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de divi~endos. Comunicamo~ que se encontram 

Ativo ~ ·-\,.? 31/12/05 31/121!!4 Passivo 31/12/05 31/12/04 para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais) à dIspos1~ao dos Srs. Ac1omstas. na sede social. os doctos. a que se refere o art 133 da Lei 6.404/76, com as alterações 
Circulante 6.949.449,06 1.380.965 20 Circulante 2.641.271,55 2.060.627,18 31/121!!5 31/12/04 da Lei 1 O. 03/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31/1 moos. São Paulo, 20/04/2006. fvo Zarzur-Diretor. 
Caixa e Bancos 1.702.622, 15 234.930,51 Fornecedores 6.421,15 Receita Operacional Bruta 36.630.906, 16 25. 701.956,08 (26, 27, 28) -
Aplicações Financeiras 1.358.659,46 689.530,06 Salários a Pagar 1.441.767,98 1.097.008,76 Contrib. de Associação/ Instituições 36.309.340,24 25.464.138,95 
Contribuições a Receber 3.618.557,45 - Encargos Sociais a Pagar 1.104.141,60 762.445,04 Contribuições do Pais 36.309.340,24 25.391.981,45 
Impostos a Recuperar 24.697,40 · 183.662,22 Obrigações Fiscais a Pagar 8.511,29 161.192,05 Contribuições do Exterior - 72.157,50 NICOMATIC SOUTH AMÉRICA LTDA torna público que requereu a CETESB Agênci 
Adiant. a Fornecedores e Outros 239.719,84 . 266.921,60 Outras Contas a Pagar 80.429,53 39.981,33 Receitas Financeiras 308.347,43 237.817,13 Arnbiemtal de Pinheiros as Licenças Prévia e de Instalação para Fabricação de componen-
Despesas Antecipadas 5.192,76 5.920,81 Patrimônio Saciai 7.502.818,35 463.032,86 Outras Receitas 13.218,49 tes eletrônicos, sito a Rua Húngria, nº 574 - Conj. 5·1 -Jd. Europa- São Paulo. Realizável a Longo Prazo 2.523.617,86 - Patrimônio Social 448.742,95 681.174,22 

-

DepósitosJudiciais-lNSS 2.523.617,86 - Superávitou Déficit Acumulado 7.054.075,40 {218.141,36) 
Despesas Operacionais (29.576.830, 76) (25.920.097,44) 

Permanente 671.022,98 1.142.694,84 Total do Passivo 10.144.089 90 2.523.660 04 
Despesas com Pessoal (26.485.626,20) (23.811.212,06) 

AUTO POSTO TECOARA LTDA., torna público que recebeu da CETESB -Ag. Sto Amaro, Imobilizado 639.128,12 1.090.593,40 Despesas Gerais (3.051 .719,23) (2.056.906,81) 
Diferido 31,894,86 52.101 44 dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. b) Demais Ativos Circulantes: Despesas Financeiras (29.528,32) (47,153.02) a Lic. de Operação nº 33002345 válida até 19/04/2011, destinada à exploração de Aut 

Total do Ativo 10.144.089,90 2.523.&li0,04 São demonstrados pelo valor de custo ou de realização. c) Permanente: Despesas Tributárias (9,957,01) (4.825,55) Posto de Serviços e abastecimento de combustíveis automotivos, àAv. Dona Belmira Marin, 
Denlonstrações das Mutacões do Patrimônio Social 

De(ílonstrado ao custo de aquisiçã_o ou valor ?riginal, visto ~ue a A,s~ociação.não Superávit ou Défici.t do Exercício 7.054.0~ !218.1!1J.6) 111 - Pq. Brasil - São Paulo/ SP. 
para os Exercícios Findos em 3fil e õéi'êirllirb ije '20li~ ~2D'04'(Em Reais) 

procedeu a correçao monetana de ~alanços em exerctc,os an\ériores. A partir de 
Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos 31 de dezembro de 2002, a Associação procedeu à depreciação do imobilizado 

Patrimônio Superávit ou pelo método linear que leva em consideração a vida útil econômica dos bens. às para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais) Conter Construções e Comércio S/A Eventos Social DéficitAcum. Total taxas anuais mencionadas na nota 8. d) Passivos Circulante e Exigível a Longo 31/12/05 31/12/04 . 
Saldos.em 31/12/2004 681.174,22 (218.141,36) 463.032,86 CNPJ nº. 60.829.215/0001-41 - NIRE 35300055381 

Prazo: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos. A- Origens de Recursos 7.674.703,02 99.828,67 Extrato da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária ! Incorporação do Déficit (218.141,36) 218.141,36 - quando aplicável, dos correspondentes encargos. 4) Critérios de Apuração das Das Operações: Data, hora e local: 17/4/2006 às 14h, na Sede Social. Presenças: 100% do Capital Social. Mes Aj. de Exercícios Anteriores (14.289,91) - (14.289,91) Receitas e Despesas Operacionais: 4.1) Receitas: As receitas de contribuições Superávit do Exercício 7.054.075,40 - Diretora: Presidente: Carlos l?acheco Silveira e Secretário: Paulo Pacheco Silveira. Deliberações da 
Superávit do Exerit - 7.054.075,40 7.054.075,40 e as receitas de aplicações financeiras são registradas de.acordo com o regime de Valores que não afetam AGO: a) aprovados, com a abstenção dos legalmente impedidos: a.i) o Relatório da Diretoria, ~ Saldosem31/12 05 2.nrnrn 1º54l!ZHll Zgll2.DJB 35 competência. 4.2) Despesas: As despesas estão registradas pelos seus valores o Capital Circulante Liquido Demonstrações Financeiras e o Relatório da Auditoria de 31112/2005, publicados no dia 211312006, n Saldosem31l12/ 03 (2.175.507,13) 81.345,55 originais, e de acordo com a sua competência e em atendimento as exigências Depreciação e Amortização 29.641,62 - Jornais DOE e O Dia/SP; a.li) a destinação do lucro liquido do exercício, de R$ 995.065, 19: (i) para a Aj. de Exercícios Af riores. - 99.828,67 99.828,67 legais e fiscais e se reterem a gastos necessários a manutenção da atividade Ajuste de Exercício Anterior (14.289,91) 99.828,67 constituição da reserva legal; e (ii) para crédito da conta de Lucros Acumulados. O saldo dos dividendos Incorporação do ficit (2.075.678,46) 2.075.678,46 - da Associação. 5) Contribuições Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas: Baixas do Permanente, Líquidas 605.275,91 - a pagar aprovados na Assembléia de 1814/2005, serão pagos aos acionistas na medida da disponibilidade Déficit do Exerclci · - !218.141,36) (218.141,36) A Associação recebe contribuições de pessoas tisicas e/ou jurídicas: e• Aplicações de Recursos 2.686.863,53 297.484,96 de caixa da Sociedade; b) foram eleitos para Diretor Presidente Cartas Pacheco Silveira, RG n.º Saldos em 31/12/2004 m.m,22 m.m,3il) ;j63,032,ãil 

31/121!!5 31/121!!4 Déficit do Exercício - 218.141,36 3.099.295 SSP/SP e CPF/MF n.° 118.982.088-91, e para Diretores sem designação específica, Olavo 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Contribuições de Pessoas Jurídicas 2.000.070,71 1.138.394,37 Valores que não afetam Pacheco Silveira, RG nº. 2.355.653 SSP/SP e CPFIMF nº. 006.632.398-34, e Joviano Pacheco de 
em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais) Contribuições de Pessoas Físicas 43.140,01 35.628,61 o Capital Circulante Liquido Aguirre Filho, RG n.° 3.326.872-1 SSPISP e CPF/MF sob o nº. 185.400.668-15; c) a totalidade dos 

1) Contexto Operacional: A Associação Saúde da Familia, constituída em 6) Auxílios e Subvenções do Poder Público: A Associação recebeu auxílios e Depreciação e Amortização - (105.474,02) acionistas presentes decidiu que o valor global da remuneração da diretoria obedecerá os limites 
outubro de 1992 é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e tem subvenções do Poder Público, de acordo com o termo de convênio firmado Aquisição de direitos legais; d) os Diretores eleitos foram empossados em seus cargos nesta assembléia e a ela presentes 
como objetivo principal, a elevação da qualidade de vida humana através da com a Prefeitura do Município de São Paulo. do imobilizado ao Custo 147.610,44 138.297,80 declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
promoção de atividades cientificas, filantrópicas, educacionais e/ou literárias na 31/121!!5 31/:!21!!4 Adições ao Custo no Ativo Diferido 15.635,23 46.519,82 as atividades mercantis, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro 
área de saúde pública no Brasil. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: Programa de Saúde Familia - Aumento do Realizável a Longo Prazo 2.523.617,86 - Público de Empresas Mercantis e Afins. Deliberações da AGE: a) a totalidade dos acionistas presentes 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas PSF/SUS/SP 34.266.129,52 24.217.958,47 Aumento (Diminuição) decidiu promover a alteração do Artigo Décimo Quinto do Estatuto Social, para melhor administração 
contábeis adotadas no Brasil, normas contábeis da Resolução CFC n' 877/00, que 31/121!!5 31/121!!4 do Capital Circulante Liquido 4.987 .839,49 (197.656,29) da sociedade. Dessa forma, o Artigo Décimo Quinto do Estatuto Social passou a vigorar com a seguinte 
aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica• NBC T 10.19, a qual trata Depósitos Judiciais - INSS 2.523.617,86 - Demonstração da Variação do Capital Circulante Liquido nova redação: "Artigo Décimo Quinto: - Competirá a 2 (dois) diretores, a representação da sociedade 
em especifico dos aspeclQS contábeis das entidades sem finalidades de lucros. A partir de junho de 2005, a Associação está procedendo ao depósito judicial Ativo Circulante 5.568.483 86 57.388,18 em Julzo ou fora dele, ativa ou passivamente e a prática de todos os atos necessários ao funcionamento 
3) ~esumo das Principais Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis relativo ao Processo n' 205.61.00009922-2 do Instituto Nacional de Seguro No Fim do Exercício 6.949.449,06 1.380.965,20 regular e a perfeita consecução dos objetivos da sociedade. A sociedade também poderá ser representa 
adotados pela empresa na preparação de suas demonstrações, toram de acordo Social - INSS, recolhimento da Contribuição Social referente aos 20% (vinte por No Início do Exercício 1.380.965,20 1.323.577,02 por 1 (hum) procurador observados os poderes específicos a ele conferido e, com exceção daquelas 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. a) Apllcaçaes Financeiras: cento) da quota patronal (INSS), sobre a tolha de salário dos funcionários e dos Passivo Circulante 58Q.644 J7 255.044 47 para fins judiciais, não poderão exceder a um ano, sendo vedado o substabelecimento das mesmas, no 
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas prestadores de serviços autônomos. No Fim do Exercício 2.641.271,55 2.060.627,18 todo ou em parte". Carlos Pacheco Silveira, Presidente da Mesa, acionista e Diretor Presidente; Paulo 

8) Permanente: 31/121!!5 31/12/!!4 No Início do Exercício 2.060.627,18 1.805.582,71 Pacheco Silveira, Secretário da Mesa e acionista; Olavo Pacheco Silveira, Acionista e sem designação 

8.1) lmoblllzado: Taxa Anual de Degrecíação o/o Custo Corrigido Deereciação Acumulada Liquido Líquido Aumento (Diminuição) específica; Maria Helena Queiroz de Moraes Silveira, Acionista; Lilia Maria Pacheco Silveira e Joviano 

Equipamentos de Escritório 10 72.386,48 (10.285,62) 62.100,86 195.495,31 do Capital Circulante Líquido Uã'l.839,d !197.656,29) Pasheco de Aguirre Filho, Diretor sem designação especifica. JUCESP nº 106.523106-5 em 20/4/2006. 

Equipamentos de Informática 20 107.414,58 (39.993,07) 67.421,51 183.160,46 9) Patrimõnlo Social: O Patrimônio Social está composto pelos superávits Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral. 

Equipamentos Cirúrgicos 20 81.065,38 (6.108,49) 74,956,89 276,902,85 ou déficits acumulados ao longo dos exercícios anteriores, cujos valores 
Equipamentos de Telefonia 10 3.860,00 (1.479,36) 2.380,64 2.766,56 toram reinvestidos na ampliação e manutenção da Associação. No exercício 

{;:EDITAIS· DE PROCLAMAS Telefones - 2.700,00 - 2.700,00 2.700,00 findo em 31 de dezembro de 2005, a Associação apresentou um superávit no 
Imóveis - 393.259,22 - 393.259,22 393.259,22 montante de R$7.054.075,40, dado a mudança do critério de apropriação da 
Benfeitorias - 36.309,00 - 36.309,00 36.309,00 receita para o regime de competência, alterando os procedimentos contábeis ,1i:i • , '"" ' '"" ''""' "",' ,._ ... - ~ ~"~ ;, "" ~ , ~ ~ • • ~ -

l 
a 
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Obras em Andamento - - - - - em relação ao exercício anterior para que a adoção dos procedimentos 
696.994,66 (57.86li,54) 639.128,12 1.090.59M!J contábeis atenda aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas 

8.2) Diferido: 31/121!!4 Brasileiras de Contabilidade. 33. 0 Subdistrito - Alto da Moóca Taxa Anual de Deereciação % Custo Corrigido Deereclação Acumulada Liquido 1 Davi Rumei 
Diferido - 45.337 97 {13.443,11) 3. 52.101 44 Diretor Presidente ILZETE VERDERAMO MARQUES Softwares 20 45.337,97 (13.443,11) 31.894,86 52.101,44 Nilton César Fregni -TC CRC 1 SP-163265/0-8 

Parecer dos Auditores Independentes Escrivã 
li mos Srs. Diretores da auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento dos 31 de dezembro de 2005 e 2004, o superávit ou déficit de suas atividades, 

FAZ saber que pretendem se casar e apresentaram os Associação Saúde da Familia trabalhos. considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o as mutações de seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos 
São Paulo -SP sistema contábil e de controles internos da Associação; b) a constatação, com referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas 

documentos exigidos por Lei. 1) Examinamos os Balanços Patrimoniais da Associação Saúde da Familia, base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as contábeis adotadas no Brasil. 4) Conforme descritó na nota explicativa n' 9, 
levantados em 31 de dezembro de 2005 e 2004, e as respectivas demonstrações informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das a Associação procedeu à alteração dos procedimentos contábeis em relação 
do superávrt ou déficit, das mutações d,D patrimônio social e das origens e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da ao exercício anterior, para atendimento aos Principias Fundamentais de 
aplicações de recursos correspondentes aos exen;icios findos naquelas Associação, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade. O pretendente: Clayton de Oliveira, natural de São Paulo - Capital, nascido no dia 
datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa em conjunto. 3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis citadas no São Paulo, 25 de abril de 2006 

28.05.1978, estado civil solteiro, profissão representante comercial , residente e responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 1' parágrafo, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, Padrão Auditoria SIS Yukio Funada 
contábeis. 2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de a posição patrimonial e financeira da Associação Saúde da Familia, em CRC-2SP 016.650/0-7 Contador CRC 1 SP-043.351/0-8 domiciliado neste subdistrito, filho de Claudinei de Oliveira e de Rozilda Ruiz de Oliveira. 
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