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                   Exercício findo em
ATIVO          31.12.17     31.12.16
CIRCULANTE
Bancos ........................................... 2.670 144.985
Créditos de vendas de imóveis ... 1.671.257 1.079.854
Imóveis para venda ..................... 841.632 842.163
Investimentos temporários .........    5.850.574   3.409.464

8.366.133 5.476.466

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Depósitos restituíveis e  valores
vinculados .....................................    8.974.478   8.962.104

8.974.478 8.962.104
Imobilizado ...................................                  -                 -

                 -                 -
Total do Ativo ..............................  17.340.611 14.438.570

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

                      Exercício findo em
PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO         31.12.17       31.12.16
PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar ............................. 4.463 -
Obrigações sociais e fiscais ........         50.414          97.453

            54.877 97.453
NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo
Receitas de vendas de imóveis ... 1.671.257 1.079.854
Custos e despesas pertinentes .....             (246)             (178)

1.671.011 1.079.676
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital ........................................... 26.706 26.706
Reserva de lucros ........................   15.588.017    13.234.735

  15.614.723    13.261.441
Total do Passivo e Patrimônio
Líquido ..........................................   17.340.611    14.438.570

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R$ 1)
                  Exercício findo em

     31.12.17      31.12.16
RECEITA BRUTA
Venda de imóveis ........................ 3.040.263 1.335.438
Aluguéis de imóveis próprios .....     1.385.328     1.769.909

4.425.591 3.105.347
DEDUÇÕES DA RECEITA
Impostos incidentes .....................      (161.534)      (113.345)
RECEITA LÍQUIDA ................... 4.264.057 2.992.002
CUSTOS DOS IMÓVEIS ............             (463)             (179)
LUCRO BRUTO ........................ 4.263.594 2.991.823
RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
Administrativas e gerais ............. (1.592.882) (2.966.246)
Financeiras líquidas ..................... 398.541 341.277
Outras receitas operacionais ......                   -     8.340.859

  (1.194.341)     5.715.890
LUCRO  OPERACIONAL ....... 3.069.253 8.707.713
Imposto de Renda ........................ (247.343) (230.305 )
Contribuição Social ......................      (108.628)        (96.357)
LUCRO LÍQUIDO ....................     2.713.282     8.381.051

LUCRO POR AÇÃO ................. 5,08 15,70
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  (Em R$ 1)
                  Exercício findo em

Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais      31.12.17      31.12.16
Lucro líquido ................................     2.713.282     8.381.051

  2.713.282     8.381.051

Redução (aumento) no crédito de
venda de imóveis ......................... (591.403) 585.438
Redução nos estoques .................. 531 106
(Aumento) em
investimentos temporários ....... (2.441.110) (2.807.432)
(Aumento) nos depósitos
restituíveis e valores vinculados ... (12.374) (10.470)
Aumento (redução) em contas
a pagar e provisões ...................... (42.576) 9.122
Aumento (redução) Receitas diferidas .. 591.335 (585.365 )
Dividendos pagos .........................      (360.000)   (5.577.000)
Caixa aplicado nas
Atividades Operacionais ............   (142.315) (4.550)

Redução de Caixa
e Equivalentes .............................      (142.315)          (4.550)
Caixa e Equivalentes
no início do exercício .................. 144.985 149.535
Caixa e Equivalentes
ao final do exercício ....................           2.670        144.985

Redução .......................................      (142.315)          (4.550)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R$ 1)

Capital Reserva Lucros
            Social         de Lucros    Acumulados           Total

Saldo em 31.12.15 .............................................................            26.706        10.430.684                       -  10.457.390
Distribuição de dividendos ............................................... - (5.577.000) - (5.577.000)
Lucro líquido do exercício ............................................... - - 8.381.051 8.381.051
Constituição de reservas ..................................................                     -          8.381.051       (8.381.051)                  -
Saldo em 31.12.16 .............................................................            26.706        13.234.735                       -  13.261.441
Distribuição de dividendos ............................................... - (360.000 ) - (360.000)
Lucro líquido do exercício ............................................... - - 2.713.282 2.713.282
Constituição de reservas ..................................................                     -          2.713.282       (2.713.282)                  -
Saldo em 31.12.17 .............................................................            26.706        15.588.017                       -  15.614.723

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade tem como objetivo social o comércio de imóveis
em geral  e aluguéis de imóveis próprios.  Por razões de
na tu reza  soc ie tá r i a ,  a  Companhia  vem reduz indo
gradativamente as suas operações.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os investimentos temporários, representados por títulos de
liquidez imediata, são registrados pelos valores de aplicação
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.




RELATÓRIO DA   DIRETORIA - Os administradores da FAYAL  S.A., cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentam as
Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativas ao  exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocam-se à disposição dos
Senhores Acionistas para outros esclarecimentos que, porventura, se fizerem necessários. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2018. A  DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$ 1)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DIRETORIA   EXECUTIVA

RONALDO EUSTÁQUIO FERREIRA
GERALDO JÚLIO BARBOSA

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES
CRCMG - 47.829 - TC

3. CAPITAL SOCIAL

Está representado por 533.688 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, estando totalmente subscrito e integralizado
na data do balanço.

             Exercício findo em
ATIVO         31.12.17      31.12.16
CIRCULANTE
Bancos ............................................... 7.529 3.883
Impostos a recuperar (nota 2) .........          2.847           2.505

10.376 6.388

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Depósitos restituíveis e valores
vinculados ..........................................      286.722       286.722

286.722 286.722
Imobilizado (nota 3) .........................     1.873.831    1.873.831

    1.873.831    1.873.831
Total do Ativo ...................................   2.170.929    2.166.941

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

                      Exercício findo em
PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO          31.12.17       31.12.16
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações sociais e fiscais ........               550                502

550 502
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos de diretores e acionistas ...        364.000           15.000

  364.000 15.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (nota 4) ................. 2.485.183 2.485.183
Prejuízos acumulados .................       (678.804)        (333.744)

    1.806.379      2.151.439
Total do Passivo e Patrimônio
Líquido ..........................................      2.170.929      2.166.941

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R$ 1)
                  Exercício findo em

     31.12.17      31.12.16
RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
Administrativas e gerais ............. (345.018) (336.261 )
Financeiras líquidas .....................               (42)           2.517
PREJUÍZO LÍQUIDO ...............       (345.060)     (333.744)

PREJUÍZO POR AÇÃO - R$ ... (0,04) (0,04 )
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R$ 1)

                  Exercício findo em
Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais      31.12.17      31.12.16
Prejuízo líquido ............................ (345.060) (333.744)
Ajustes por:
Variações monetárias de direitos
a longo prazo ................................             (342)              (77)

(345.402) (333.821)

(Aumento) nos impostos
a recuperar ..................................... - (917)
(Aumento) nos depósitos vinculados .... - (73.316)
Aumento (redução) em contas a pagar . 48 (100)
Aumento no capital social .......... - 195.214
Redução nos prejuízos acumulados ..                   -    1.555.688
Caixa gerado nas
Atividades Operacionais ............ 48 1.342.748
Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamento
Aumento (redução) nos
empréstimos a longo prazo ...........        349.000   (1.415.902)
Caixa gerado (aplicado) nas
Atividades de Financiamento ....        349.000   (1.415.902)
Aumento (redução) de Caixa e
Equivalentes .................................            3.646        (73.154)
Caixa e Equivalentes
no início do exercício .................. 3.883 77.037
Caixa e Equivalentes
ao final do exercício ....................            7.529           3.883

Aumento (redução) ....................            3.646        (73.154)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R$ 1)
Capital Prejuízos

           social    acumulados           Total
Saldo em 31.12.15 ........................................................................................      2.289.969     (1.555.688)        734.281
Redução de capital (AGE 29.04.16) .......................................................... (1.555.688) 1.555.688 -
Aumento de capital (AGE 29.04.16) ......................................................... 1.750.902 - 1.750.902
Prejuízo líquido do exercício ......................................................................                     -         (333.744)       (333.744)
Saldo em 31.12.16 ........................................................................................      2.485.183         (333.744)     2.151.439
Prejuízo líquido do exercício ......................................................................                     -         (345.060)       (345.060)
Saldo em 31.12.17 ........................................................................................      2.485.183         (678.804)     1.806.379

DIRETORIA   EXECUTIVA

RONALDO EUSTÁQUIO FERREIRA
GERALDO JÚLIO BARBOSA

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES
CRCMG - 47.829 - TC




RELATÓRIO DA   DIRETORIA - Os administradores da EMPRESA RURAL BAIURÚ  S.A., cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentam
as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativas ao  exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocam-se à disposição dos Senhores
Acionistas para outros esclarecimentos que, porventura, se fizerem necessários. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2018. A  DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$ 1)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

1. CONTEXTO OPERACIONAL

P o r  r a z õ e s  d e  n a t u r e z a  s o c i e t á r i a ,  a  C o m p a n h i a
e n c o n t r a - s e  c o m  s u a s  a t i v i d a d e s  o p e r a c i o n a i s
p a r a l i s a d a s  e  a s  s u a s  o p e r a ç õ e s  r e s t r i n g e m - s e  à
conservação de  seu acervo.

2. IMPOSTOS A RECUPERAR

São decorrentes de imposto de renda pessoa jurídica cujos pedidos
de restituição foram formalizados junto à Receita Federal.

3. IMOBILIZADO

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e está representado
por terrenos.

4. CAPITAL SOCIAL

E s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  9 . 2 8 5 . 6 9 0  a ç õ e s  o r d i n á r i a s
n o m i n a t i v a s ,  s e m  v a l o r  n o m i n a l ,  e s t a n d o  t o t a l m e n t e
subscrito e integralizado na data do balanço.

15 cm -27 1065400 - 1

 CNPJ 00.795.423/0001-45
NIRE 31.3.0001122-4

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO SEMEAR, S. A.

I – LOCAL, DATA E HORA: Sede Social, na Av. Afonso Pena, 
3.577 – 3º. Andar, bairro Serra, CEP 30.130-008, em Belo Horizonte 
– Minas Gerais, 27 (vinte e sete) de dezembro de 2.017 (dois mil e 
dezessete), 16:00 (dezesseis) horas. II – PRESENÇAS: Maioria dos 
membros do Conselho de Administração. III – MESA: Presidente: 
Ricardo Ozanan Silveira de Azevedo; Secretário: Ilvio Braz de 
Azevedo. IV – DELIBERAÇÕES: 4.1) 
conselheiros presentes acerca do pedido de renúncia formulado, 
nesta data, da Sra. Lilian Lúcia Leão de Azevedo Pessoa, brasileira, 
casada, empresária, residente e domiciliada na Av. das Constelações, 
725 – Apto. 101 – Prédio 5, bairro Vale dos Cristais, CEP 34.000-
000, em Nova Lima – Minas Gerais, portadora da Carteira de 
Identidade número MG-5.882.760, expedida pela SSPMG e CPF 
número 002.281.826-03, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho 
de Administração do Banco Semear, S. A., eleita nos termos da 
Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 11 (onze) de julho 
de 2.016 (dois mil e dezesseis), cujo ato foi aprovado conforme 
despacho proferido pelo Sr. Gerente Técnico do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro – DEORF, do Banco Central 
do Brasil – Gerência Técnica em Belo Horizonte - GTBHO, nos 
termos do Ofício 18.025/2016-BCB/Deorf/GTBHO – Processo 
1601617998, de 19-09-2.016. 4.2) – Foi aprovado, por unanimidade, 
que a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração fosse 
exercida pelo Conselheiro Sr. Ilvio Braz de Azevedo, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado na Rua José Patrocínio 
Pontes, 1.736, bairro Mangabeiras, CEP 30.210-090, em Belo 
Horizonte – Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade número 
M-1.314.013, expedida pela SSPMG e CPF número 009.032.486-20, 
eleito nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
dia 18 (dezoito) de outubro de 2.017 (dois mil e dezessete), cujo ato 
foi aprovado conforme despacho proferido pelo Sr. Gerente Técnico 
do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF, 
do Banco Central do Brasil – Gerência Técnica em Belo Horizonte 
- GTBHO, nos termos do Ofício 25195/2017-BCB/Deorf/GTBHO 
– Processo 1701633036, de 19-12-2.017. 4.3) – Foi aprovado, 
por unanimidade, que se procedesse a competente comunicação 
do Pedido de Renúncia ao Banco Central do Brasil, através de 
registro no Unicad, nos termos do disposto no artigo 3º., da Circular 
3.611/2.012, de lavra daquela Autarquia. 4.4) – Foi aprovada, por 
unanimidade, a eleição Sra. Lilian Lúcia Leão de Azevedo Pessoa, 
brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Av. das 
Constelações, 725 – Apto. 101 – Prédio 5, bairro Vale dos Cristais, 
CEP 34.000-000, em Nova Lima – Minas Gerais, portadora da 
Carteira de Identidade número MG-5.882.760, expedida pela 
SSPMG e CPF número 002.281.826-03, para o cargo de Diretora 
do Banco Semear, S. A., com prazo de mandato coincidente com 
os demais membros, ou seja, até a Reunião Ordinária do Conselho 
de Administração a ser realizada em Abril de 2.019 (dois mil e 
dezenove). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da 
qual, para constar, se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, 
vai por todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 27 de dezembro 
de 2.017. Ricardo Ozanan Silveira de Azevedo – Presidente; 
Ilvio Braz de Azevedo – Secretário; Ricardo Ozanan Silveira 
de Azevedo; Ilvio Braz de Azevedo; Márcio José Siqueira de 
Azevedo. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO 
LIVRO PRÓPRIO. BANCO SEMEAR, S. A. Roberto Willians 
Silva Azevedo - Diretor-Presidente; Márcio José Siqueira de 
Azevedo - Diretor Vice-Presidente
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEGiÃo AmPLiADA oESTE PArA 

GErENCiAmENTo DoS SErViÇoS DE urGÊNCiA 
E EmErGÊNCiA – CiS-urG oESTE

aVIso de reTIFICaçÃo - edITal de lICITaçÃo 
PreGÃo PreseNCIal 005/2018

1ª reTIFICaçÃo ao edITal de lICITaçÃo - a Comissão Per-
manente de licitações e equipe de apoio do Consórcio Intermunicipal 
de saúde da região ampliada oeste – CIs urG oesTe, por intermé-
dio de seu Pregoeiro, sr . José marcio Zanardi, nomeado pela Portaria 
Nº 003/2018, comunica aos interessados da reTIFICaçÃo do Item 2 
e item 13 d) do anexo I – Termo de referência do edital do Processo 
licitatório nº 008/2018, modalidade Pregão Presencial n .º 005/2018, 
nos seguintes termos: Item 2 onde se lê: “2 . …acidentes de trabalho, 
incluindo assistência funeral, para os empregados públicos…”, leia-se: 
“2 . …acidentes de trabalho, incluindo auxílio funeral, para os empre-
gados públicos…”, Item 13 - Item d) onde se lê: “d) assIsTÊNCIa 
FuNeral - Garante a realização dos procedimentos necessários para 
a realização do sepultamento do empregado público segurado com 
serviços de translado de corpos no território nacional .”, leia-se: “d) 
auXÍlIo FuNeral – em caso de morte do segurado em decorrência 
direta e exclusiva de acidente pessoal coberto, será indenizado e pago 
uma única vez .” . mantendo-se inalteradas as demais disposições do 
edital relativo ao Processo licitatório n .º 008/2018, Pregão Presencial 
n.º 005/2018, em todos os seus termos e cláusulas, ficando redesignada 
a data da realização da sessão para o dia 13/03/2018 no mesmo horário . 
divinópolis, 27 de fevereiro de 2017 José márcio Zanardi Pregoeiro 
CIs urG oesTe

6 cm -27 1065570 - 1

 CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS – 

edital - Torna pública Pena disciplinar de Censura Pública em Publi-
cação Oficial aplicada ao médico DR. ALFREDO BRITO FILHO – 
Crm-mG 57 .396 e Crm-ba 10 .885 . o Conselho regional de medi-
cina do estado de minas Gerais, em conformidade com o disposto na 
lei nº 3 .268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo decreto 
nº . 44 .075/58, consoante com a decisão prolatada pelo Conselho regio-
nal de medicina do estado da bahia, nos autos do Processo Ético-Pro-
fissional nº 044/2010, VEM TORNAR PÚBLICA a pena de CEN-
SURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea 
“c”, do art . 22, da mencionada lei, ao médico dr . alFredo brITo 
FIlHo – Crm-mG 57 .396 e Crm/ba 10 .885, por infração aos artigos 
29 e 57 do Código de Ética médica (resolução CFm 1 .246/1988) cor-
relatos aos artigos 1º e 32 do Código de Ética médica (resolução CFm 
Nº 1 .931/2009) . belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2018 . Cons .º Fábio 
augusto de Castro Guerra – Presidente . 

4 cm -23 1064391 - 1

iNSTiTuTo DE mEDiCiNA, ESTuDoS 
E DESENVoLVimENTo

CNPJ no 19 .324 .171/0001-02 errata
Na publicação do comunicado, veiculado neste jornal em 27/02/2018, 
onde se lê: a partir do dia 26/02/18, leia-se: a partir do dia 27/02/18 .

1 cm -27 1065740 - 1

FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE SAÚDE DE 
SÃo JoÃo EVANGELiSTA/mG

aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal – reGIsTro 
de Preços Nº 003/2018-meNor Preço Por loTe . o Presidente 
da Fundação municipal de saúde de são João evangelista torna público 
que fará realizar licitação, aceitando propostas de empresas para forne-
cimento de medicamentos e materiais hospitalares para da farmácia do 
Hospital municipal de são João evangelista/mG, com sessão marcada 
para o dia 13 de março de 2018, às 09hs . o edital estará disponível 
para os interessados: e-mail fms_licitacao@yahoo .com .br ou na Funda-
ção municipal, Informações complementares junto a C .P .l ., horário de 
13:00 às 17 horas, pelo telefone (33) 3412-1442 em 26/02/2018 . Celso 
Falcão Generoso – Presidente .

3 cm -26 1064757 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE oLiVEirA
 – aviso de edital de licitação no 007/2018 – Processo licitatório no 
009/2018, Pregão Presencial no 005/2018, do tipo “menor preço por 
item”, através de sistema de registro de Preços . objeto: aquisição 
de produto químico para tratamento de água, conforme especificações 
contidas no anexo I deste edital . abertura e julgamento dia 12/03/2018 
às 09:30 horas . o edital completo encontra-se à disposição no site: 
www .saaeoliveira .com .br . Informações pelo telefone (37)3331-4333 ou 
e-mail compras@saaeoliveira .com .br . oliveira-mG, 28/02/2018 prego-
eira sônia Cristina azevedo .

3 cm -27 1065753 - 1

36 cm -27 1065494 - 1


