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A presente cópia 
é parta de 

um documento 
QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2015 · < DIARIO COM~RCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS 

Associação Saú~e da Família 
· CNPJIMF n• 68.311.216/0001-01 .. 

Demonstrações Financeiras referentes aos exerclclos sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Valores exprs= em Reais) 
Senhores Membros do Conselho Fiscal e Assembleia Geral dosAssoelados Presidente da Associação Seúde da Familia, solicitou a mim, Nathalia Ragazzl Oemon.otraçõesRnancelrasdoexerclciofuldOem 31/12/2014, para apreciação . Sra. Marta Aparecida Ribeiro Rollm. TOdos os documentos foram devidamente 
ÀS 11 :30 horas do dia 10/0412015, na sede social da Associação Saúde da Fonseca da Frota Marussl, para secretariar os trabalhos desta AGO. Saudando do Conselho Rscat e aprovação da Assembleia em cumprimento às dispos!ções avaliados e aprovados por unanimidades pelos presentes à Assem biela Na 
Família, sita à Praça Mal. Cordeiro de Farias, 45/65, Higlenópolis, São Paulo, a todos os presentes a Sra. Presidente da Assembleia apresentou a paute de legais e estaMárlas previstas no artigo 17, Inciso I comblnado com os artigos sequência da ordem, a Senhora Presldenle agradeceu a todos dando por 
SP, em primeira convocação, reuniram-se ordlnarfamente os membros Asso- assunlos a ser deliberado de aconlo com a carta de convocação, a saoor. 1) 37', ~linea 'a', 'b', 'c' e 'd'. Sr.Anderron Informou que as avaliações se deram de encerrada estaAGO, em memória da qual foi lavrada apresente ata que segúe 
ciados, os membros da Diretoria, e Conselhelros da Associação Saúde da Aprovação da Oemoostração Rnancelra do Exercfcio de 2014; e 2)Apreclação aco«!ocom as praticas contábeis adotadas no Brasil, oplnandoadequadamente assinada pelo Sra. Presidente da Assembleia Geral Ordinária e por mim, na 
Família Dando Inicio à Assembleia Geral Ordinária, com fulcro no artigo 18, § do Relatório Anual de Atividades ano 2014.AsegulraSra.Presldente solicita ao em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASF qualidade de secretária "ad hoc•. São Paulo, 10/04/2015. 
2' combinado com o artigo 26, § 3' e artigo 30, alln~ •a• do Estatuto Social, representante da aUdltoria independente Emest& Young, Sr.Anderron Pascoal no período, ao final, foi apresentada Carta de Recomendação. Akl continuo, Ora. Mlrthes Ueda - Diretora Presidente 
Ora. Mlrthes Ueda, OlretoraAdmlhlstratl~ Rnancelra cumulada com Diretora Constantino, que Proceda à apresentação dos resultados da auditoria das foi apresentado o Relatório de Atividades do ano findo em 31/12/2014 pela Nathalia Ragaul Fonseca da Frota Marussl-Secretária daAGO 

Patrimoniais Demonstrações do {Déficit) Demonstrações das Mutações do Patrfmõnlo Social 
Ativo 
Circulante 

Nota expllc. _..1!!M Passivo e patrimônio social Nota expllc. 2014 . 2013 · Nota 2014 2013 Patrimônio Superavit 
77.261.6211 1 • Circulante 55,043,727 50.058.913 Contrib. de associação e lnstitu oes 33if.ffii.õ2& 366.204.401 acumulado __1Qjfil 

caixa e equivalentes de calxà 
rrtulos e valores moblllárlos 
Recursos a receber 

4 .11.909.782 88.272.558 Fornecedores 3.744.387 4.869.924 Receitas financeiras . 6.851.813 4.465.979 Saldos em 31/12/2012 · 13:212.964 56.242.551 
4 61.550.501. Salárlosapagar 44.870.524 38.892.664 Outrasreceitas · . ·, 109.909 9.912 Transf.dosuperávttdoexerc. 12.964 (13.212.964).. -
5 ·3.593.933 30.565.799 · Encargos sociais a pagar 6.428.816 6.296.325 • Subsídios governamenials .. 12 85.417.844 74.942.604 Superávltdoexeréfclo - 5.715.435 5.715.435· 

207.410 235.828 Nãoclrculante 106.153.508 93.079.911 · · · · 430.555.592 445.622.896 Satdosem31N2/2013 . . 56.242.551 5.715.435 61,957.986 Outros 
Não circulante 
Depósitos Judiciais 
Imobilizado 
Intangível 

i0.454.
132 

9.445.91
7 

Oepósltojudlclal 6 84.986.609 76.576.708 Desp1isasoperaclonals {481.808.446) (439,907.481) ll'ansf.dowperávltdoexerc.anterior 5.715,435 (5.715.435) .. -

988 609 76,576•708 
Provisão para demandas jUdlclals 9 21.166.899 16.503.203 Despesas com pessoal 13 (361.169.119) (331.165.296) Oéf!cit do exercício . - (50.452.854) (50.452.854) 

6 84. • Patrimônio social 11.505.132 61.957.986 Despesas gerais· (34.298.081) (33.709.189) Saldos em 31/12/2014 61.957.986 (50.452.854) 11.505.132 
7 9•662·932 9•445·917 Patrimônlosoclal 10 61.957.986 56.242.551 Despesastributárlas 114•613) (S.596) 1----:D"'"e_m_o_n_st_ra_ç°"õ,..e_s..,.do-S"'u_p_e_rá'""v.,.it°"(D""é"fi,..c'"'it),..Ab,.,....ra""'n-g-en_t_e_ 
8 791.200 - Superavit (déflclt) acumulado 10 (50.452.854) 5.715.435 Despesas com deprec. e amortização (108.789) (81.776) 

Total do ativo 172.702.367 205.096.810 Total do passivo e patrimônio social 172.702.367 205.096.810 Isenção · 12 (85-417-844) <74-942.604) Superávit (déficit) d·o •··•c'iclo (50 452
201
854

4
) ~ ----------~-,--=--..,,.-,,---,-,;,----"-,,--,~-...,;..------=-=-----=-=;.;...i Superávlt (déficit) do exerclcio (50,452.854) 5,715.435 = , •. 5.715."->5 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 1-..;..._..,;.._...;.._...,.. __ -c-,------,-..,...,........,..,.,.,....,.....,...-1 Outros resultados abrangentes 
1. Contexto operacional - A Associação Saúde da Família ("Entidade• as receitas relativas às atívidadllS próprias da Entidade de acordo com as significativamente no resultado do periOdo ou no patrimônio social divulgados _su ... p_erá_vil_· ... <d ... éf..,lc,..:it) ... d_o_ex ... erc ... íc ... l ... o ____ .:..(50.~45_2.-=854...,..::l_ ... 5_.7 ... 15 .... 43;.;;..;...5 

ou "Associação') constitukla em outubro de 1992 é uma organização não Leisn's9.718/98e10.833/03,sujeitando-seaopagamentodamesmasobre t~;i"X::~~ivalentes de caixa 8 títulos e valores moblllárioe-caixa Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
governamental, sem flns lucrativos e tem como objetivo principal ª elevação suas demais receitas. O Provisões para demandas judlçla!s e admlnistratlyas: e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na Associação, fluxo de caixa das atividades operacionais~ 
da quali~ade de vida humana a~vés ~a promoção de ~~es científicas, A Entidade reconhece provisão para contingências de natureza criei, trabalhista superá ·t ,,déflc'!) do , 1 (50 452 854) 

2013 
5.715.435 

14,011.331 filantróP1cas, educacionais e/ou meránas na área de saúde publica no Brasil. e tributária. A aVilliação da probabilidade de perda inclui em evidências dfs. saldos em poder de bancos e apllcações financeiras de curto prazo, os demais VI , i exeretc o • • 

:::~s:n::ie t::~::~: :e~!n=t~~k~~i~~~i:~ :~~!e~:~:tfbi~;~e!s~; ~~~J!~~ragr3:o;~~~J~d1:i:: ~:~:=i:~~::!::mofflulos::~oresmobi::· ~:~ff~ed::aamdiciai~ (~:!5:lli) 
Social sobre o Lucro Líquido (CSll), nos termos do art190 15 e parágrafos da como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e caixa e bancos 11_870_517 5_839_081 Aumento nos ativos operacionais: 27.000.284 
Lei n' 9.532/97 (alterado pela Lei n• 9.718198) e do ~igo 17 4 do Decreto n• ajustadas para levar em conta alterações nas circlJllstânclas, !ais como prazo COBs (b) 39_265 82.433_4n Recursos a receber 26.971 .866 

142.101 
8.153.795 

(7 .603.217) 
(7 .440.606) 

~:gá~~~~~~= t,:~!n~~I~~ ~~roosrs:,~=: ~:•r~:~~e: ~~~~:~~vi:mco~~~\:;~::1:aJ~fS:i~::a~;: ~~~ deeq~~:=t: (~)lxa ii:m:~: 88272.S~ ~~~~;s passivos operacionais: 4.~i;~ 
por nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. • Aplicar m) Ajuste a Valor Presente {A'{P) de ativos e oassiyos: A Entidade não pratica (a) Referem-se a aplicações em quotas de fundos de investimentos (não Fornecedores (1.125.534) 

(162.611) 
5,407,995 

536.829 
4.871.166 

11.816.109 
integralmente ~us reculSOS na manutenção e no desenvolvimento de seus transações significativas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos exclusivos) no qual são registrados pelo seu valor de realização, obtido pelo Salários e encargos sociais 6.110.351 
objetivos sociais. • Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, coo- dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento valor da última M.,;,-;;0 de Investimentos. Os fundos de Investimentos possuem Caixa l!quldo gerado nas ativ. operacionais (13.695.271) 
tado da data de emissão, os documenlos que comprovem a origem de suas dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes. n) aplicações dlvérsiiicãdas, os principais são operações compromiSSadas atrela- Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos 
receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer instrumentos financeiros: Os Instrumentos financeiros somente são reconhe-das à Sellc e fflulos públicos atrelados ao COI."') Referem-se a operações de Compra de ativos imobilizados . (325,804) (2.283.546) 
outros atos ou operações que venham a modificar sua sttuação patrimonial.• cidos a partir da data em que a Entidade se toma parte das dlspos!ções renda fixa i·unto à lnstitu""o financeira ,,,.. me'"1o de Certificados de Depósito Compra de ativos intangíveis . (791.200) 
Apresentar,anualmente,declaraçãoderendlmentos,emconformidadecomo contratuais dos lnstrumenlos financeiros. Quando reconhecidos, são Inicial• ''" •- Aplicações em tít!Jlos e valores mobTár'os (61550501) 
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. · mente registrados ao seu valor Justo acrescido dos custos de transação que Bancário(COBs), indexados à taxa de 87,38%(98,50% a 102,5% em 20t3)do 11 1 · · 
·2'.Ap~ção das d!1mo11strações financeiras "· Ps demonstrações . sejam dketaníente atribuivels à sua aquisição ou emissão. o)!JemQnstrações · Certiflcado de Depósito lnterbancário (COO, com liquidez imediata, : . : , .: 8 equlvaréntes de Caixa ~~~: A~=" · 
~.nanç.eiras .da Entidade para os exercícios findos: .em 31/1212014 foram. dos fluxos de cabia: As demonstrações dos. fluxos de caixa fóraín preparadas 5. Reciusoifa receber.:.. Reéursos a receber coi1Slste111 ein Villores a receber: dé caixa no Início do exercfcio : 88.272.558 , . 78:739.995 , 
flíepáiadás.de acordo com as práticas contáb~ls adotadas no .Brasn! que e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento ·contábil epc· o.a - do góvemo, répresentados por convênios cekíbrados com a administração Caixa e equlv. de caixa 00 fim i!o exercício • . 11 ,909.m ... 88,212,558 
· compreendem os pronunciamentos, interpretações e onentações· emitidas ·oemoostração dos Fluxos de Caixa; emitido pelo Comitê de Pronúnclàmentos pública, no qual a Entidade executou serviços no montante de R$3:593.933 ~==;,,.,,....,.,---,-:--:,:C,=.;.,.;.=.;._====:.,.-.;.,.,.-,",-,=. 
pelo Comitê de. Pronunciamentos Contábeis (CPC) e. orleyrtações contidas Contábels(CPC), p) Demonstração dosuoeravitabrangente:As demonstrações (RS30.565.799 em 2013): · · · · 12. INSS cota patronal - Demonstramos o valor da lset\ção previdenciária; 
na lnterpreláção ITG 2002 - Ent~e sem Analidade de luc!os, a pro~ do superá vil abrangente foram preparadas e estão apresentadas de acordo 6. Depósitos Judiciais ~ ~ como se devido fosse, gozada no exercício de 2014 e 2013 Conforme artigo 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstraçoes financeiras com o pronunciamento contábil CPC 26 -Apresentação das oe. monstrações Depósitos Judiciais-lNSS 77.073.164 72.167.557 1 ', da Lei n• 1~-1 Ol/09: ~ ~ 
da Entidade foram elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação · Depósitos judiciais - P!S 7.913.445 4.409.151 Isenção usufruída ONSS Cota Patronal) (a) 85.417,844 7 4.942.604 
utilizadas nas estimativàs contábeis. As estimativas contábeis envolvidas 84.986.609 76.576,708 A associação goza ainda de benefício fiscal referente a P1S, COFlNS e ISS 
na preparação das demonstrações •financeiras foram baseadas em fatores Oo periOdo de maio de 2005 a outubro de 2009, a Associação procedeu ao conforme as Leis n"S 9.718/98 e 10.833/03, apresentados pelo resultado 
objetivos, subjetivos e com base no Julgamento da administração para depósito judicial relativo ao Processo n' 205.61.00009922·2 relativo ao liquido de zero, entre as despesas incorridas como se obrigações fossem e 
determinação do valor adequado a sér registrado nas demonstra.ções finan.· t reta · ões recolhimento da. Contribuição Social referente aos 20% da quota patronal. 0 subsídios recebidos. · 
celras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem ~JJ:i:1c!fo1lPC 'J:=~~!m · ~r em ~1f211D14,~~!"sen~un- QNSS),sobreafolhadesaláriodostuncionáriosedosprestadoresdeservlços 13. Despesas com pessoal - As principais despesas da Associa• 
a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperablildade nas autônomos e Processon'2007.61.00032136-5 relativo ao tNSS SATfíercelros. ção referem-se ao pagamento de salários e seus encargos e serviços de 
operações, análise do risco de crédito para determinação da provisão para A Entidade ajuizoú, em fevereiro de 2012, uma Ação Ordinária Oeclaralórla terceiros, relacionados aos projetos existentes. 
créditos de liquidação duvidosas, assim como da análise dos demais riscos • IFflS 1 de Inexistência de Relação Jurídlco.-Tributárla Combinada com Repetição 14. Atendimentos assistenciais (informação não auditada) - Com 
para determinação de outras provisões, inclusive para demandas judiciais e o IFRS 15 passará a vigorar para os exercícios sociais iniciados a partir de de lndéblto, com liminar em Mela antecípada, cujo objeto é declarar a não observância ao limite mínimo f0<ado pelo artigo 3', parágrafo 4', do Decreto 
administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 01/01/2017 e substituirá o IAS18, !FRIC 13 e S!C 31 (CPC 30 R1), IAS11 (CPC17 incidência do tributo em questão (PIS sobre a folha de salário da entidade n' 2-536, de 06/04/l 99S, e as resp~ivas alterações do Decreto n' 4•327, de 
poderá resultar em valores slgniflcatlvamentedlvergenles dos registrados nas R1 ), IFRIC1 s ocre 02) e IFRICl8 QCPC 11). Este tFRS especificá, em uma única beneficente - imunidade/isenção das contribuições previdenciárias. com 08/08/2002, 0 número total de beneficiários aleíldldos no exercício de 2Q14 foi 
dem?nstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao norma, como e quando uma entidade reconhecerá a receita auferida de periOdicidade mensal). Por conta desta ação, a Associação passou a efetuar de8.475-087 (7.156-826 atendimentos em 2º13), (informação não audltada) 
processo de estimativa.A Entidade revisa suas estimativas e premiSSas pelo contratos e relacionamento com clientes, bem como requerendo tais entlda- depósito judicial do valor do P1S devido, e efetua também a provisão de tOdo representando 1 OO% de atendimento às regras da gratuidade decorrente de 
meoos anualmente.A Entidade adotou todas as normas, revisões de normas des a prover divulgações mais detalhadas e relevantes aqs usuários das o valor que é depositado. Este processo visa obter imunidade da Entidade convênio1irriladocom a Secretaria Municipal de saúde. No exercício de 20l4, 
e interpretações emitidas pelo Comttê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) d onstra • f' · A E "' de - d I est • t d em rela••o à ex"'bff'd d d tribut A Ad · istra - bsta · d aAssoclaçãoefetuouatendimentosPsicológicospeloSistemaUnlcodesaúde 
que estavam em vigor em 31/12/2014.As demonstra,= financeiras foram em çoes mance1ras. nm,a nao a o ou e pronunc,amen o e op·n·ão de se s :,1 , ~ e o •o· o. ,,1;:ct'n çao, consu. hancia tosª na (SUS). Os profissionais que aderiram a este programa oferecem atendimentos 

preparadas utilizando o custo histórico como base de w!Õr, exceto pela valo- c:i::i~~ig!~iti~~J~~~~~:~~~~:~~:ck:~~~;c~om:ra~ as
1 
p~ovídênci~ :~~ :::v:~ f~C::~ e:;;~~u;o::3:~tid': esJ gratuitos aos usuários da Região Centro Oeste, na proporção de 60% SUS 

rização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de instrumentos Não existem outros pronunciamenlos e interpretações emitidas pelo IASB e/ no aguardo do desfecho dos processos. Adicionalmente. os valores foram e 40% particulares. Ourante O exercício de 2º14 os atend1mentos gratuitos 
financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. A autorização pela ou CPC ainda não vigentes que possam, na avaliação da Entidade, impactar devidamente provisionados e apresentados no passivo. corresponderamª um total de 833 (informação não audltada). 
diretoria, para a conclusão da preparação destas demonstrações financeiras, 15. Cobertura de seguros -A Entidade mantém cobertura de seguros, em 
ocorreu em 10/04/2015. 7. Imobilizado Equipa- Equipa• Equipa- Equipa• Material Máquinas Equipa- montante considerado suficiente pelos departamentos técnicos e operacionais 
·3, Políllcas contábeis - As principais políticas contábeis adotadas para mentns mentos de mentos de mantos de perma- Móveis e e equipa- mentos de para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. Não 
elaboração das demonstra financeiras são descritas a seguir.a)~ Custo do imobilizado Imóveis cirúrgicos ~ informática relefonia nenle utenslllos mentos projetos ~ está inciuldo no escopo dos trabalhos de audttoria, emitir opinião sobre a 

Saldoem31/12/2012 429.568 77.855 55.654 101.926 ~ 75.865 - 6.867.599 7.615.027 suficiênciadacoberturadesegurosaqualfOideterminadaeavaliadaquanto 
ven 
l 
recursos. TOdas as demais receitas e as despesas necessárias à manutenção 
das suas atividades são registradas pelo regime de competência. Enquamo 
não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida 
da subvenção governamental registrada no ativo é registrada em conta 
especifica do passivo. b) Estimativas contábeis: Na elaboração das demons
trações contábeis de acoroo r.om as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro 
de certos valores determinados sejam registrados por estimativa, as quais 
são estabelecidas com o uso de premiSSas e pressupostos em relação a 
eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas 
contábeis incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização 
ou recuperação, os fflulos mobiliários avaliados pelo valor de mercado. as 
provisões para indenizações, provisões para perdas em geral. A liquidação 
das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em 
valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. A Administração da Associação revisa perioôicamente as 
estimativas e premlssasacadaano.c)~:lncluem 
caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com 
liquidez imediata (sendo equivalentes de caixa tOdas as contas.bancártas e 
aplicações financeiras com resgates automáticos) e com risco ínslgnificanle 
de mudança de seu valor de mercado. cll Contribuições a reçeber: As contri
buições a receber referem-se aos direitos a receber da Secretaria Municipal 
da Seúde do Município de São Paulo e de Guarulhos, pela prestação de ser
viços na área da saúde. e) Outros ativos e passiyos: Um ativo é reconhecido 
no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Os valores referentes a passivos com fornecedores e aos encargos 
sociais e trabalhistas encontram-se demonstrados pelos seus valores originais. 
Os ativos e passivos são classificados como circulanles quando sua realização 
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. n ~: O imobilizado está 
representado paios bens operacionais da Entidade, registrados pelo seu custo 
de aquisição ou valor original, deduzido da depreciação acumulada, calculada 
pelo método flllear, e leva em consideração o tempo de vida útll-.econômlca 
dos bens éonforme taxas anuais mencionadas na Nota 7, estando sujeitos .à 
análise sobre sua recuperabllldade. g) Provisão oor redução ao yalor reçuoe
ráyel de a)iyps:AAdmlnistração revisa anualmente o valorcontábll lfquldo dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas, 
e o valOr contábil liquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração, ajustando o valor contábll líquido ao valor recuperável. h) 
Moeda funcional edeaoresentaçãodas demonstrações financeiras:A moeda 
funcional e d.e apresentlção das demonstra ões financeiras da Entidade é o 
Real.Q ' • • 

r 
goza do 
sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamenlo de 
Imposto 
195da 

Adições 259.470 - 441.528 4.600 29.022 1.548.926 2.283.546 à sua adequação pela Administração da Associação: 
Transferências (48.616) 11.161 37.455 Cobertura 

~~~m31/12/2013 . 429.568 29.239 55.854 ~:m 6.560 528.554 1:: ~:: 8.~m 9,::~ Mu:~:o Incêndio, r=~~!~~\~:::~::~val, danos máxima 

Transferências - (528.554) - 567-036 (38.482) patrimonial elétrlcos, roubo, equipamentos eletrônicos, 
Saldo em 31/12/2014 429.568 29.239 55.654 381.512 6.560 8.734 605.492 8,707.619 10,224.378 equipamentos móveis, pagamento de aluguel, 
Taxa de depreciação 4% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% (a) 
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(67.279) (22.663) (49.242) (10l.926) (4.605) (6S.OSS) (313.773) estacionários, roubo de valores e outros 
Adições (17.183) (2.924) (5.565) (656) (110.723) (178) (1.654) (138.883) Fiança Ovalordoprêmiodoseguroérelativoaovalordo 

41.887.204 

Saldo em 31/1212013 (84.452) (25,587) (54,807) (101.926) (5.261) (178,781) (178) (1.654) (452.656) aluguel e suas respectivas despesas tais como: 
Adições (17.183) (2.924) (845) (804) (656) (565) (85.810) (108.787) IPTU,águae luz 3.223.896 
Transferências - 178.781 • (178.781) 16. Instrumentos financeiros - Os instrumentos financeiros utilizados 
saldo em 31/12/2014 (101.645) (28.511) (55.654) (102.730) (5,917) (743) (266,245) (561.447) pela Entidade restringem-se às aplicações financeiras de curto prazo, 
Imobilizado líquido contas a receber e fornecedores, em condições normais de mercado. Esses 
Saldoem31/12/2013 345.106 3.653 847 259.470 1.299 349.773 4.422 27.368 8.453.979 9.445.917 instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, 
Saldo em 31/12/2014 327.923 729 278.780 643 7.991 339.247 8.707.619 9.662.932 visando à liquidez, à rentabilidade e à minimização de riscos. A Entidade 
(a) Equipamentos de projetos referem-se a equipamentos de terceiros (governo) no qual a Entidade transfere o imobilizado para o governo, mediante a• não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativo ou quaisquer 
aprovação por parte do governo. Em 31/12/2014· e 2013, a Associação não possuía bens do ativo imobilizado dados em garantia de processos judiciais. outros ativos de riscos.Análise da sensibilidade das aplicações financeiras· 

8. Intangível - É representado pelos custos de aquisição de software em e 2013 são considerados suficientes. Há ainda outras causas trabalhistas 
andamento, acrescidos de custos diretamente relacionados à implantação: em andamento, no montante aproximado de R$512.448 (RSl .821.884 em 
Saldo em 31/12/2013 - 31/12/2013), para as quais os riscos de perdas foram considerados como 

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações 
financeiras ao qual a Entidade estava exposta na data-base de 31/12/2014 e 
2013, foram definidos três cenários diferentes. Para 31/12/2014, com base 
em projeções divulgadas por instituições financeiras, foi obtida a projação do 
COI para os próximos 12 meses, cuja média será de 10,77% para o ano de 
2015 e este definido como cenário provável.A partir deste, foram calculadas 
variações de +20% e •20% para as aplicações financeiras, conforme abaixo: 

Adições 791.200 possíveis pelos assessores jurídicos da Entidade. 
5aldo em 31/12/2014 . 791.200 · 10. Patrimônio social - o patrimônio social está composto pelos superavits 
9. Provisão para demandas Judiciais - A Entidade, assim como outras acumulados ao longo dos exercícios anteriores, cujos valores foram reinves
operando no país, está sujeita a questionamenlosde natureza fiscal, trabalhista tidos na ampliação e manutenção da Entidade. 
e cível no curso normal de suas operações. As contingências conhecidas são 11, Contribuições de associaça· o e instituições-As receitas operacionais 
periodicamente analisadas levando em consideração a opinião dos assessores 

Cenário 
Operação Risco provável (1) Cenário (li) Cenário (Ili) 
Aplicações financeiras CDI 10,77% 12,92% 8,62% 
Posição em 31/12/2014 R$6.633.218 RS7.957.398 RSS.309.038 
R$61.589.765 (') 

2013 · Para 31/12/2013, com base em projeções divulgadas por instituições finan
ceiras, foi obtida a projeção do COI para os próximos 12 meses, cuja média 
foi de 10,4% para o ano de 2014 e este definido como cenário provável. A 
partir deste, foram calculadas variações de +20% e •20% para as aplicações 
financeiras, conforme abaixo: 

jurídicos, a natureza dos processos e a experiência histórica em decisões recebidasdiretamentepelaAssociaçãosãooriundasbasicamentedesubven
semeihantes, tendo sido constituída provisão para fazer frente às seguintes ·ções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas. 
prováveis perdas para os processos em andamento: Projetos 2014 
Comoosição e movimentação 2014 2013 PMSP-PrefeHúra Municipal de São Paulo -
Contingências trabalhistas 5.162.003 1.516.354 Convênio e Gestão: 
Contingências - INSS 16.004.895 14.986.849 PSF.:. Programa Seúde da-Família 

21.166.898 16.503.203 PAI-Projeto Acompanhante de !dosos 
A seguir a movimentação da provisão para contingências no exercício findo SRT -Serviço Residencial Terapêutico 
em 31/12/2014: Trabalhistas ~ !)IM-Assistência Médica Ambulatorial 
Saldos em 31/12/2012 2.506.450 5,842-958 CAPS-Centro Assistência Psicossocial 
Atualizações 9-143·891 AfM E -Assistência Médica Ambulatória e 
Reversões (990.096) · 
Saldos em 31/12/2013 1.516.354 14,986.849 Especial 
Atualizações 3.645.649 1.018.046 APO -Acompanhanle da Pessoa e/ Deficiência 
Saldos em 31/12/2014 5.162.003 16.004.895 Rede Assistencial da Super1lsã0Técnica de 
(') Refere-se à contribuição patronal recolhida pela Entidade no período de Saúde Parelheiros 
2002 a 2005 que foi avaliada posteriormente pelos assessores jurídicos da Rede Asslstencial da Supervisão Técnica 
Entidade como rerolhl111ento Indevido. Em 2007, a Entidade iniciou a diScussão de Saúde capela do Socorro · 
na esfera administrativa, com o objetivo de restituição do valor pago e não 
houve qualquer manttestação pelo órgão federal competente durante o prazo 
de cinco anos, portanto, a Entidade Iniciou a compensação dos créditos e 
efetuou o provisionamento do montante compensado, uma vez que ainda 
poderia existir questionamentos sobre a sua compensação. Esse assunto 
está sendo monitorado pela Entidade e os novos fatos e discussões que 
devera.o ocorrer sobre o assunto com os respectivos órgãos competenles em 
2014 irão determinar sobre o estorno da provisão: Adlcíonalmente, o saldo 
referente ao mês de novembro de 2009 que não fez para de depósito judicial 
ou efetivo recolhimento, estava mantido em conta bancária da Entidade, e 
em 2013 o valor específico deste mês corrigido monetariamente foi aplicado 
em projetos da Entidade.A Administração da Entidade avalia periodicamente, 
em conjunto com seus assessores jurídicos, os riscos envolvidos e entende 
que os montantes provisionados a título destas provisões em 31/1212014 

Prefeitura Municipal de Guarulhos 
CAPS - Centro de Assistência Psicossocial 
Prefeitura Municipal de Araçatuba 
Saúde Assis!. Básica de Araçatuba 
Outros 
OoaçãoHSBC 
ReculSOS Próprios 
Prevenção e saúde nas comunidades 
Projeto Social Educação e Seúde 
Outros Projetos 

139.479.924 183.933.263 
12.853.405 15.274.124 
9.873.567 12.270.169 

49.429.051 63.737.417 
25.731.068 30.846.829 

Cenário 
Operação Risco provável {I) Cenário (11) Cenário Q!O 
Aplicações financeiras COI 10,4% 12,48% · 8,32%. 
Posição em 31/12/2013 R$8.573.082 R$10.287.698 RSG.858.465 
R$82.433.477 (') 

27.482.024 40.893.109 (') Saldos em 31/12/2014 e 2013 aplicados em COI. 
9.182.666 9.328,928 17. Compromissos - ~A Entidade mantém contratos de aluguel 

16.670.538 
de imóveis para a prestação dos seus serviços, perfazendo um montante 

_ mensal total de, aproximadamente, R$304.319 (294.829 em 31/12/2013). Os 
contratos têm vencimento entre 2015 e 2019 e, em sua maioria, têm índice 

25.06e.27g _ de reajuste anual com base na variação do IGP-01. Seguem os pagamentos 
mínimos futuros relacionados a esses contratos: 

315.TT1.522 358.283.839 Ano Valor 
2015 2.622.249 

10.115.919 7.553.592 2016 1.098.913 
2017 369.572 

11.106.597 - 2018 112.000 

960.000 
140.558 
66.430 
15.000 

2.366.970 
1. 181 .988 2,300,970 

338.176.026 366.204.401 

2019 36.000 
4.238,734 

Diretoria 
Ora, Mirthes Ueda - Diretora Presidente 

Contador 
Pedro Herrera Carrenho - TC CRC 1 SP 043.043/0-0 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 
llmos. Srs. Conselheiros e Diretores da Associação Saúde da Familia 
São Paulo-SP. Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Saúde da Família ("Entidade"), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2014 e as respectivas demonstrações do superavit, 
das mutações do patrimônio social, demonstração do superavit abrangente e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquelas datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 

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

das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. N;reditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião sobre as demonstrações financeiras: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Associação Saúde da Familia em 31/12/2014, o desempenhO de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para os exerc:cios findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações emrudas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis {CPC) e orientações contidas na Interpretação ITG 2002 -Entidade sem 
Finalidade de Lucros, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Responsabittdade da Administração sobre as demonstrações financeiras: A Administração da 
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, 
Interpretações e orientações emitidas pelo Comitã de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e orientações 
contidas na Interpretação ITG 2002 - Entidades sem Fmalidade de Lucros, aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitira elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independenlemente 
se causada por fraude ou erro. 

São Paulo, 10 de abril de 2015. 
Ernst & Young . 
Auditores Independentes s.s. 
CRC 2SP 015.199/0-6 
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