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NOTAS EXPLICATIVAS
Relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2014.
1 Apresentação
A Fundação Oncocentro de São Paulo é uma entidade
pública, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, e tem como
principal atividade o acompanhamento e divulgação dos dados
estatísticos de câncer no Estado de São Paulo, além de realizar
aproximadamente 20.000 exames de papanicolaou por mês
e ainda o atendimento a pacientes sequelados de câncer de
cabeça e pescoço com a confecção de próteses e tratamento
dentário.
1.1 As demonstrações contábeis da FOSP de 2014 foram
elaboradas conforme a padronização de todo o governo do
estado de São Paulo, em atendimento às normas internacionais
de contabilidade.
2 Balanço Patrimonial
2.1 Ativo
2.1.1 Ativo Circulante
2.1.1.1 A conta Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor
de R$ 1.034.186, refere-se ao saldo da conta de Fundo de
Investimento Financeiro, de R$ 1.033.336, e ao saldo da conta
111110302, conta “c”, no valor de R$ 850.
2.1.1.2 O valor da conta de Estoques é de R$ 520.178, e
corresponde ao valor de material de consumo, R$ 483.359 e
ao valor de importação de material de consumo odontológico,
R$ 36.819.
2.1.2 Ativo não Circulante
2.1.2.1. A conta do Ativo Imobilizado, no valor de R$
5.802.512, compreende a somatória de todos os Bens Móveis,
no valor de R$ 2.861.855, representada por equipamentos para
escritório, equipamentos para processamento de dados, mobiliário em geral, móveis, aparelhos para laboratório e veículos,
dentre outros, mais a conta de Bens Imóveis, R$ 2.941.536, o
Ativo Intangível, de R$ 0,24, e a conta redutora de Depreciação
Acumulada, no valor de R$ 879.
2.1.2.2. O total de investimentos de 2014 é de R$ 536.691,
e a principal alteração da conta de Bens Móveis, foi a aquisição
de equipamentos de laboratório com fonte Tesouro do Estado,
no valor total de R$ 533.675, a saber: uma impressora para
cassete, histológico, uma central de inclusão de parafina, um
micrótomo de rotação e um banho histológico, no valor total
de R$ 147.675, bem como um sistema automático de processamento de lâminas e um montador automático de lâminas para
histologia e citologia, no valor total de R$ 386.000,00.
2.2 Passivo
2.2.1 Passivo Circulante
2.2.1.1 A conta de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo está representada por
R$ 2.724.
2.2.1.2 A conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto
Prazo Pessoal/Encargos, no valor de R$ 469.239,61, refere-se
à Folha de Pessoal e encargos, competência dezembro/13, bem
como férias e 1/3 de férias.
2.2.2 Passivo não Circulante
2.2.2.1 Em 31-12-2014 a dívida com precatórios é representada pelo valor de R$ 762.172,48, tendo ocorrido os seguintes
ajustes em 2014:
a) 2013NL00478, no valor de R$ 202.191,44, que representou um ajuste diminutivo do estoque de precatórios, conforme
Ofício da PGE de maio de 2014;
b) 2014NL01105, no valor de R$ 6.317,25, ajuste diminutivo, conforme Ofício PGE de setembro de 2014 e
c) 2014NL01784, no valor de R$ 71.045,51, ajuste aumentativo, Ofício GPG-2/2015 DA PGE.
2.2.2.2 A partir de 2014 foi contabilizado na conta de Previsão para Precatórios, as ações que não são precatórios ainda,
no valor total de R$ 2.904.566,03.
Tal fato aumentou demasiadamente o Passivo.
2.2.3 Patrimônio Líquido
2.2.3.1 Resultado do Exercício: O Patrimônio Líquido passou
de R$ 5.785.063 em 31-12-2013 para R$ 3.120.502 em 31-122014, apresentando um déficit econômico de R$ 2.664.561, fato
devido a ocorrência de, principalmente, registro da provisão para
precatórios, no valor de R$ 2.904.566,03, na conta 228910253
do Siafem.
3 Balanço Orçamentário
3.1 A execução das Receitas, no valor de R$ 5.471.605,
foi maior que a previsão inicial de R$ 3.743.710,00, devido a
principalmente, repasse adicional da Secretaria da Saúde, no
valor de R$ 1.000.000,00, em 2014, para suprir despesas com
pessoal e custeio.
3.2 Quanto às despesas, a dotação inicial foi de R$
8.170.069, a dotação atualizada, R$ 10.401.800, e o total de
despesas empenhadas, R$ 9.521,013, representando uma diferença a menor de R$ 880.787.
4 Balanço Financeiro
4.1 Receita Orçamentária
4.1.1 O valor de Recursos Vinculados à Saúde, de R$
5.471.605, refere-se ao total da conta de receitas realizadas,
como rendimentos de aplicação financeira, repasses da SES, vale
transporte, vale refeição e outras.
Durante o exercício de 2014, o valor do faturamento mensal, de R$ 270.708,76, não teve alteração.
São Paulo, 11-05-2015.
Márcia de Oliveira Marques - Contadora – CRC
1SP161682/O-1
Silvia Helena Souza Dias - Diretora Administrativa e Financeira
José Eluf Neto - Diretor Presidente
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao Conselho Curador da FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE
SÃO PAULO - FOSP
Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO
ONCOCENTRO DE SÃO PAULO - FOSP, que compreendem o
balanço orçamentário, financeiro e patrimonial em 31-12-2014
e as respectivas demonstrações da variação patrimonial e fluxo
de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo
das principais políticas contábeis.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
contábeis
A administração da fundação é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como
pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre
essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
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procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis da fundação para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre
a eficácia desses controles internos da fundação. Uma auditoria
inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião:
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO ONCOCENTRO
DE SÃO PAULO - FOSP em 31-12-2014, o desempenho de suas
operações para o exercício findo naquela data. Por sua vez, as
normas contábeis aplicáveis na elaboração e apresentação das
demonstrações contábeis pela FUNDAÇÃO ONCOCENTRO são
aquelas consubstanciadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público, que ainda não implantou todos os Pronunciamentos
Contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público,
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Campinas, 15-09-2015.
CRC2SP023856/O-1
Roberto Araújo de Souza
CTCRC1SP242826/O-3
Parecer do Conselho Fiscal da Fundação Oncocentro de São
Paulo - FOSP
O Conselho Fiscal da Fundação Oncocentro de São Pauto,
em reunião realizada em 21-10-2015, cumprindo o disposto na
Seção li - A, do artigo 20 - A, do Estatuto Social da Instituição,
aprovado pelo Decreto Estadual 53.247 de 17-07-2008, dentro
de suas atribuições e responsabilidades legais, procedeu ao
exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
fiscal encerrado em 31-12-2014, analisando:
a) Balanço patrimonial.
b) Demonstração da Variação Patrimonial.
c) Balanço Orçamentário.
d) Balanço Financeiro
e) Demonstração do fluxo de caixa.
f) Notas Explicativas.
g) Relatório de Auditoria Externa.
As Demonstrações Contábeis foram enviadas ao Conselho
Fiscal, em 01-10-2015, impossibilitando cumprir o prazo oficial,
conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado
de São Pauto.
Com base nos exames efetuados, a observância da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e
esclarecimentos prestados peta Fundação, considerando ainda,
o parecer do Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2014, emitido em 15-09-2015, peta Staff
Auditoria e Assessoria - Auditores Independentes, que ressalvam
até a presente data, as seguintes pendências existentes:
I) A elaboração de um manual de controles internos na sua
forma completa, devidamente formalizado por escrito, aprovado
e implementado nos sistemas informatizados;
II) Em decorrência das entidades do setor público não estarem totalmente enquadradas ainda às novas Normas Brasileiras
de Contabilidade, alguns procedimentos contábeis previstos
não foram observados nas demonstrações contábeis emitidas
peta FOSP, no encerramento do exercício de 2014, dentre as
quais citam:
* A publicação das demonstrações contábeis completas e
comparativas;
* Estudos de vida útil de seus ativos imobilizados e cálculo
do lmpairment;
* A adoção dos procedimentos contábeis para o setor
público está configurada na Portaria STN 828 de 14-12-2011, e
demais alterações posteriores.
Este Conselho Fiscal valida, com ressalvas, as contas
apresentadas e demonstrações do exercício de 2014, por
observarmos que:
1. O Relatório de Auditoria Externa não apresentou algumas
análises comparativas, não fazendo menção às pendências ou
resoluções destas, referentes ao exercício de 2013 se comparados ao de 2014.
2. Valores de encerramento do Balanço Patrimonial de 2013,
diferentes dos que
foram publicados no Diário Oficial – Poder Executivo –
Seção I de 03-12-2014, página 124.
3. Inconsistências de valores, apresentados nas Notas
Explicativas da Fundação Oncocentro, que foram replicadas no
Relatório de Auditoria Externa.
Nós, abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Fundação Oncocentro de São Paulo - Fosp, propomos a aprovação
com ressalvas das contas, bem como recomendamos a adoção
das demais providências contidas nas mesmas, que submetemos
à deliberação do Conselho Curador.
São Paulo, 21-10-2015.
Daniela Farias de Souza - Membro Titular - Secretaria de
Estado da Fazenda
Regis Lang - Membro Titular – Secretaria de Economia e
Gestão
Marcelo Nascimento de Araújo - Membro Titular – Secretaria de Estado da Saúde
DELIBERAÇÃO 001/2015 DO CONSELHO CURADOR
O Conselho Curador da Fundação Oncocentro de São Paulo,
em sua 205ª Reunião Ordinária, realizada no dia 06-11-2015,
resolve ratificar os pareceres dos Conselheiros Eduardo Bueno
da Fonseca Perillo e Joaquim José Gama-Rodrigues que, respectivamente:
1. Aprovou o Relatório de Atividades – Gestão 2014;
2. Aprovou o Relatório da Auditoria Independente sobre
as Demonstrações Contábeis de 2014 e parecer dos auditores
independentes “STAFF Auditoria e Assessoria”.
São Paulo, 06-11-2015

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Portaria do Superintendente, de 30-11-2015
Designando:
Elizabeth Mendes Souza de Amorim, matrícula - 50.825,
para fiscalizar o Contrato Administrativo - 38/2013, firmado com
a empresa: Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso
Ltda, objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças, em 23 relógios biométricos, modelo Biopoint IIS, marca Dimep, para o Instituto Central
- HCFMUSP, assinado em 26-08-2013 bem como servidor(a)
Evelyn de Oliveira Santos, matrícula - 53.744 para substituí-lo(a)
nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e
eventuais, em estrita observância e características previstas na
proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e
declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados

