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Prezados Senhores:

Encaminhamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante São Camilo
Hospiøl Geral de ltapevi, que compreendem o balanço
Assistência Médico-social
patrimonial em 3l de dezembro de2014 e as respectivas demonstrações do resultado,
äas mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, acompanhadas de nosso
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações contabeis.
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Agradecemos a atenção com que fomos distinguidos e colocamo-nos à disposição
VSö. para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessiírio.

Atenciosamente,

GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
cRc PJ 2SP005851/O-7
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Aos administradores da

cRUZADA BANDEIRANTn sÃo cAMILo
DE AssISrÊNcr¡, vtÉuIco - socIAL
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
São Paulo - SP

São Camilo
Examinamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante
o balanço
Assistência Médico-social - Hospital Geral de ltapevi, que compreendem
do resultado,
patrimonial em 31 de dezembto d" ZOt+ e as respectivas demonstrações
findo
exercício
para o
àas mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
e demais notas
naquela däta, assim como o ,"rú,,'o das principais práticas contábeis
explicativas.

contábeis - A
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações
Médico-Social admìnistração da Cnszada Bandeirante São Camilo Assistência
dessas
apresentação
Hospital Glral de Itapevi é responsável pela elaboração e adequada
ut práticas contábeis adotadas no Brasil e
demonstrações contábeis de âcordo
"oa
pelos coniroles internos que ela determinou como necessários para permitir
independente
èlaboraçao dessas demonstráções contábeis livres de distorção relevante,
se causada por fraude ou erro.

é a de
Responsa bilidade dos Auditores Independentes - Nossa responsabilidade
nossa
em
base
expressar uma oPinião sobre essas demonstrações contábeis com
de auditoria.
auditoria, conduzida de acordo com as nofinas brasileiras e internacionais
e que a
auditores
pelos
Essas nonnas requerem o cumprimento de exigências éticas
ruzoátvel de que
auditoria sej a planej ada e executada com o objetivo de obter segurança
envolve
auditoria
Uma
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
a respeito dos
a execução de Procedimentos selecionados para obtenção de evidência
Os
Procedimentos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.
dos riscos de
a
avaliação
incluindo
julgamento
auditor,
do
selecionados dependem do
causada Por
se
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
internos
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
da
contábeis
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
nas
entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são aproPriados
a eficácia desses
circunstâncias mas não para fins de exPressar uma opinião sobre
da adequação
controles interno s da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
pela
contábeis utilizadas e a tazoabilidade das estimativas contábeis feitas
das
contábeis
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
é suficiente e
em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
para fundamentar nossa oPinião'

Av.
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Opinião sobre as l)emonstrações Contábeis

-

Em nossa opinião, as demonstrações

relevantes,
contiíbeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os asPectos
Assistência
De
a posição patrimonial e financeira da Crvzada Bandeirante São Camilo
o desempenho
Médico-social - HosPital Geral de Itapevi em 3l de dezembro de 2014,
data, de
naquela
findo
de suas operações e os seus fluxos de caixa Para o exercício
contidas na
acordo com ari práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições
contribuições
de
de isenção
Para a
Lei 12.101109, que regula os
Seguridade Social.

São Paulo, 20 de Março de 2015

GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores IndePendentes
cRc PJ 2SP00585UO-7
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CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL
Hospital Geral de ltapevi - CNPJ - 60.598.448/00f0-71
Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 3L de Dezembro de2014 e 2013 (em Reais)
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CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios Findos em 31 de Dezembro de20l4

Saldos

1.097.33

emSlll2ll2

Exercícios Anteriores
de Ativos Exercicíos Anteriores
Resultado do Exercício

77
1.647

13

2.3s5.061

2.355.061 l3

Gestão Públ

8 I

8l 1.804

5

135

Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício

2.059.101

notas

sao

rte

das

l8

2.059.101,18

(10.205.113,51)

em3lll2ll4

l3
l3

1

.09s.17

em3lll2ll3
do resultadodo exercício anterior

Saldos

4.57s

.575
1.647

do resultadodo exercício anterior

Saldos

Patrimônio Líquido

Resultado do Exercícto

Patrimônio Social

Descrição

e 2013 (em Reais)

298.135
2.059.101,18
(8.146.012,33)

contábeis

t
l/v/

õ1
Fonte: ERP - Sanlot - tlóduto Sapþß (cottbbltldado)
Etaboßçâo: Êdco - Cottfr,dor - E,tt¡dade Gerenclada
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cRUZADA BANDEIRANTn sÃo clun o msrsrÊncn uÉnrco-soclAl
Hospitel Gerrl de ltrpevi - CNPJ - 60.598.448/0010-71

DEMoNsTRAçÃo Dos FLUxos DE cADü\ Dos Exnncfcros rnvnos EM 3l DE DEZEMBRo DE 2014 E 2013 (em Rcais)

uÉrono

INDIRETo
31t12t2013

31t12t2011

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
RESULTADO DO EXERCICIO: Superávit / (Déficit)

2.059.

l0l,

(811

l8

Alurtet:
(Redução) / Aumento de Austes /Doações/Reservas/Transferências
1.ô47.096,13

(2.298.135,00)

AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES
Aumento Deprôciaçåo e Amortizaçåo
(-) DEpREcTAçÖES AcUMULADAS -

cesrÃo pÚeLlcR

3.578.ô16,38

757.691,62

(-) AMoRTTZAÇóES ACUMULADAS -

eesrÃo pÚsLlcn

30.859,10

158.312,00

3.370.¿t¡41,66

1.751.295,50

1.160.965,40

(1.147.7ø7,32)

Reduçåo / (Aumento) de Outros créditos
CREDITOS
Redução / (Aumento) dê Estoques
(135.158,28)

ESTOOUES

144.037,96

Redução / (Aumento) d6 Desp€sas Antècipadas
16.069,31

79,59

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
Redução / (Aumento) de Dpósltos Judic¡ais Rècursal
ATIVO NÃO CIRCULANTE

(33.r02,04)

(4.586,¡16)

FORNECEDORES

¡153.886,70

270.676,82

(Redução) / Aumento de Fomecedores

(Redução) / Aumento de Obrigaçöes Trabalhistas

oBRtcAç0Es TRABALHISTA

65.969,07

(79.360,

oBRtcAç0Es soclAls

21.060,29

130.¡189,09

OBRIGAçÕES FISCAIS

132.971,93

ourRAS oBRIGAçÕES

(92.331,65)

99.043,,f2

19.251,14)

265.791,52

(Reduçåo) / Aumônto de Obrigações Soc¡ais

(Reduçäo) / Aumento de Obrigaçöes Fiscais
(1

51.721 ,1¿r)

(Redução) / Aumento de Outras Obrigaçóes

(Reduçåo) / Aumento de Subvençõês Para lnvestimento
VERBA P/ tNVEsrtMENTo - coNTRATo DE GEsrÃo

(1.1

(Redução) / Aumento de Provisões Trabelhistas

PRovsÕEs

64.800,02

(257.093,

(r 16.798,89)

1.334.954,71

(Reduçåo) / Aumênto de Provisllo para Contingênc¡a - Näo C¡rculante

PRovlsÃo PARA coNTlGENclAs

Ca¡xâ L¡qu¡do Proveniente das Atividades Operacionais

2.37r.829,53

3.776.532,66

(Aqu¡siçåo) / Baixe do Ativo lmobilizado - Gestão Públ¡cå

tMoBtLtzADo cEsrÃo PÚBLlcA- sAUDE

(1.971.979,06)

(1

(Aqu¡siçåo) / Baixa do Ativo lntangivel - Gostäo Pública
(1.1.3ô1,95)

INTANGIVEL SAUDE

Gaixa Llquido Proveniente doe lnvestimentos

0.24r,s0)

(1.986.34¡1,01)

11.777

594.702,72

1.790.188,65

Aumento/D¡minulção Lfquido de Ce¡xa e Equivalentes de Caixa

Demonstração do Aumento/Diminuição Lfquido de Gaixa e Equiv. de Caixa
Caixe e Equlvalentôs de Calxa nolníc¡o do Perlodo
Calxa e Equ¡valentes de Caixa no final do Período

ida das

72

1.790.'l

ibilidades

ôc
\
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CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO

AssrsrÊNcrA vrÉurc o-socrAl
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
c.N.P.J. 60.s98.448/00r0-71

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇOES
conrÁBnrs PARA o EXERcÍcro FINDo
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Em Reais

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A

Cruzada Bandeirante Säo Camilo Assistência Médico-Social - Hospital Geral de
ITAPEVI, qualificada como Organização Social de Saúde, é uma entidade civil de direito
privado, filantrópica, de fins não lucrativos, que tem como objetivo:

D

Prestar assistência á saúde em geral a tantos quantos procurarem seus serviços,
sem distinção de qualquer natttÍeza, seja nacionalidade, credo político ou
religioso;

ID

Prestar assistência social em geral, tanto para menores de creches e escolas
matemais, quanto para adultos, com asilos, albergues para moradores de rua e
outros estabelecimentos afins;

Ð

Oferecer tratamento adequado para dependentes de álcool e drogas em geral, com
o objetivo de auxiliá-los na recuperação fisica e mental e reintegrá-los às suas
comunidades e às suas famílias;

IV)

Prestar assistência à saúde dos portadores de disturbios mentais para promover seu
reequilíbrio e sua reinserção na comunidade;

V)

Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino
e oferecer campo de estiígio;

VD

Desenvolver a pastoral da saúde e

VII)

Destinar recursos financeiros e ou econômicos, inclusive mediante doação, a
entidades filantrópicas e ou simplesmente sem fins lucrativos, que militem na área
da saúde e ou da
e ou pastoral da saúde e ou da assistência social em
geral desde que
recursos e bens que lhe forem repassados pelo Estado

\

ô

Contratada através de Contratos de Gestão firmada com a Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo em20l2 assumiu a operacionalizaçáo do HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI'
visando desenvolver o programa de modemizaçäo de gestão de saúde no âmbito do Estado de
São Paulo, com fundamento nos termos da Lei Complementar no 846 de 04 de junho de 1998.
Estes contratos têm vigência de 05 anos a partir de sua assinatura, fixando as verbas
orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.
Termo Aditivo

Deduções

Tot¡l re¡liz¡do

Orçrmento

Aditrmento

20t4

20L4

HG ltapevi

95.589.766,46

1.800.000,00

513.980,00

(119.487,21)

97.784.259,25

99.189.756,00

Total

95.589.766,46

1.800.000,00

513.980,00

(119.487,21)

97.784.259,25

99.189.756,00

Departamento

p¡r¡

2014

Investimento

2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS
PNÁUC¡,S CONTÁBEIS

2.1

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇÕES COXTÁBEIS

E

Orçamento 2015

PRINCIPAIS

Contábeis, a Entidade adotou todos os
pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo

Na

preparação

de suas Demonstrações

CPC - Comitê de Pronunciamentos Contabeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG
2002 - Resolução 140912012 , que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem
fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societiária brasileira, são
denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis
estabelecidas na nota explicativa no 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações
Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014.

A preparação das Demonstrações Contabeis de acordo com as práticas cont¡íbeis adotadas no
Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os
montantes apresentados nas Demonstrações Contabeis e respectivas notas explicativas. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores
diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa.

2.2

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBNIS

a)

Caixa

e

Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas banciírias de liwe movimentação e
aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha.
As aplicações
são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos
que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem
até as datas dos
perda do valor.

\,

6.\

b)

Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço
atual de mercado.

c)

Outros Ativos

e Passivos

Circulantes

e

Não Circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus beneficios
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial 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. São
ãcrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monet¿írias
ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando
sua realização ou liquidação é provável que ocolra nos próximos doze meses.

d) Ajuste

a

Valor Presente de Ativos

e Passivos

Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações
Conûíbeis de 2014 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto
prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

A

e) Ativo

Imobilizado GestÍio Pública

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu
valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo
método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado até o
mês 08/2014. A partir de 0912014 foi implantado o sistema de controle de ativos onde o
método de cálculo da depreciação passa a ser por bem e as tanas levam em consideração
o tempo de vida útil de cada item de imobilizado.

A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica

do ativo imobilizado, onde foram identificadas diferenças
significativas na vida útil-econômica dos bens, tendo sido, portanto, efetuadas
alterações e ajustes contábeis nas taxas de depreciação do ativo imobilizado. No
exercício de 2014, devido a implementação oficial do sistema de Gestão de Bens
Patrimoniais, foi elaborado processo de padronização do cálculo da depreciação por

remanescente dos bens

bem e padronização dos grupos do sistema ACP/SES, com o Plano de Contas Cont¿íbil
Corporativo e sistema de Gestão Patrimonial (Senior) da OSS -CBSC. Ressaltamos que
todós os bens móveis e imóveis adquiridos através de doações e / ou comprados com
verbas de custeio e investimentos, pertencem ao poder público "Govemo do Estado de
São Paulo", conforme Contrato de Gestão.

Ð

Ativo Intangível Gestão Pública

O Intangível reflete
a taxas lineares.

com direitos de uso de software e estão sendo amortizados

t
^

g)

Provisão para Férias e Encargos

Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive
com os respectivos encargos sociais até adatado balanço.

h) Apuração

do resultado do exercício

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. Em outras receitas
operacionais estão registradas doações em espécie proveniente de terceiros para
patrocínio na capacitação profissional e recuperação de despesas.

Ð

Passivo a Descoberto

O Grupo Passivo a Descoberto é representado pelo Patrimônio Social a Descoberto
Social àcrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente, após deliberação
em Assembleia Geral Ordinária.

3.

CAIXA E EQUTVALENTES DE CAIXA
2013

2014
Caixa Geral
Contas Correntes - Bancarias
Apticação Financeira Conta 2087
Apticação Financeira Conta 263 4

4.

2.000,00

2.000,00
637,00

15.425,37

233.775,94

1.085.976,55

2.892.007,94

234.830,31

3.128.420,88

1,338.232,23

ESTOQUES

Drogas e Medicamentos
Fios Cirurgicos
Nutrição Enteral
Material Médico Hospitalar

Químicos Saneantes
Gêneros Alimentícios
Materiais de Manutenção
Produtos e Material de Limpeza
Impressos e Matl. De Expediente
Material de Informática
Material e Equip. De
Produtos e Material de
Utensílios Diversos
Uniformes

2013

2014
2t5.920,20
25.590,7r
9.474,53
26t.566,11
22.777,97
34.933,68
84.816,94

155.061,01
19.569,69

22.318,39
212.637,04
13.474,48
40.362,22
61.829,46

1.810,18

31.609,80

50.902,93

45.826,24

6.133,84

4.987,76

9.263,41

4.227,90

6.441,27
80,20

t4.t29,58

11.019,96

29.100.08

40.872.26

801.248,06

666.089.78

3

\
Ð

s.

TMoBTLIZADo E TNTANcÍvnl

cnsrÃo pÚnlrc¡.

Imobilizado líquido

Taxa de
Depreciacão

2013

2014

Anual
1.823,90

1.823,90

r0%

95.007,85

91.487,85

t0%

956.722,31

845.716,48

r0%

35.861,03

34.363,63

t0%

167.754,51

r59.395,77

r0%

26.517,62

26.517,62

rc%

Mobiliário em Geral (ACP2I200)

1.945.950,91

1.651.476,70

t0%

Equipamentos Médicos e Hospitalares (ACP2 1 200)

5.076.329,75

4.950.222,02

t0%

15.598,50

15.598,50

I0o/o

609,70

609,70

t0o/o

16.101,60

16.101,60

t0%

4.766.772,90

3.339.757 75

Maquin. Ferram. Utens. Longa Duração (4CP21200)
Equipamentos de Escritório (4CP21200)

Equip.

pl

Processam. Dados

e

Microfilmagem

(ACP21200)
Aparelho Intru. Médico (4CP21200)
Aparelho e Utensílios do Tipo Doméstico (ACP2I200)

Aparelho

e

Utensílios

do Tipo Fotocinemática

(ACP2r200)

Maquina Motora Aparel. Industrial (ACP2I200)
Utensílios para Escritório (ACP2 1200)
Rouparia Ho spitalar/ Enxovais
Instalações Fisicas

Depreciação acumulada

Imobilizado líquido

Intaneível líquido
Softwares

Amortizaçáo Acumulada

Intangível líquido

13.105.050,58

11.133.071,52

t02.7t5,59)

(3 .524.099,2t\

(7

6.002.334,99

2014

4%

7.608.972,31

Taxa de
Amortizacãt
Anual

2013

t9

1.172.962,14

1.158.597

1.t72.962,14

1.158597,19

(e73 595,74)

(942.736,64\

199.366.40

215.860.55

20%

\

t

6.

FORNECEDORES

Fomecedores de Materiais e Medicamentos
Fomecedores de Imobilizado
Fornecedores de Serviços Médicos PJ
Fornecedores de Serviços Diversos PJ
Fomecedores de Aluguéis

7.

20t3

2014
1.064.358,93
27.603,67
1.747.354,44

1.060.79r,29
24.346,43

346.363,81

316.085,49

13.999,58

6.592 79

3.199.680.43

2.745.793,73

r.337.977,73

PROVISÃO PARA CONTINGÊ,NCI¡.

provisões constituídas para lazer frente às ações cíveis e trabalhistas, que se encontra em
instâncias diversas. A piovisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos
pelos consultores jurídicos e por julgamento da administração, para o exercício de 2014, não
ïoru- contabilizaáos adicional de provisão, foi realizadas apenas liquidações de processo no
montante de R$ 116.798,89, totalizando o saldo de provisão de contingencia de R$
6.r49.802,02.

Vale salientar que

o contrato de gestão citado no contexto operacional contempla o

pagamento de todas as despesas e contingências incorridas no período do contrato.

8.

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema
único de Saúde - SUS, através de contratos de gestão, atendem os requisitos da Lei no
l¿.l1ll1g,regulamentada pelos Decretos no 7 .237, de 20 de julho de 2010 e Decreto no 7.300,
de 14 de setembro de 2010, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do
Certificado de Entidade Benefiõente óe Assistência Social - CEBAS e PORTARIA No 1.970,
de 16 de agosto de 2012 que dispõe sobre o processo de Certificação_das Entidades
Beneficentes de Assistência Social îa ârea da Saúde (CEBAS-SAUDE), conforme
demonstradas nos quadros a seguir:
183
183

-

internações

Clinica Médica
Obstetrícia
Pediatria
Psiquiatria

Total

-

I

e/ou Pronto S ocorro
Result.
Metas Propostas
Alcançados
r.607
1.572
5.134
4.440
2.026
r.776

o/o

2,23
15,63

14,08

180

183

r.67

7.968

8.950

12,32

I
6

277

-

8.172
s.892
28.s00
42.564

Result.
Alcançados
8.602
5.462
27.36s
41.429

1080

1.909

240

263
2.172
43.601

Metas Propostas

277- Ambalatório
Consulta
Interconsultas
Cons. Subsequente
Sub. Total
Cons. Não Médicas
Proc. Terapêuticos
1o

1.320

Sub.Total
Total

43.884

bito

185-AtendimentosaU

Metas
Propostas
24.600
24.600

185-Urgência/Emerg.
Consultas de

Total
275

275- SADT Externo
Ultrassono grafta
Endoscopia
Diag. Especialidades

-

V"
5,26
-7,30
-3,98
-2,67
76,76
9,58
64,55
0164

ttfarar Porta Fechada
Result.
Alcançados

o/.

29,sryo
29,5roÁ

31.860
31.860

SADT Externo
Metas
Result.Alcançados
Propostas
r.226
1.200
r.157
r.080
480
2.760

Total

g,

Ambulatoriais Hospitalares)

Atendimento Ambulatorial

t/.
2,17
7,13
29,79
8,91

623

3.006

CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIN SOCIAL

A instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS/Saúde,

concedido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS no 435, de 16 de maio de2012.
O Processo de renovação 71010.00413712009-17 foi deferido em 01 de outubro de 2014, com
validade 5¡tét 31t1212014. Em 2012 o processo de renovação no 25000.11109312012-70 do
certificado da entidade foi encaminhado e encontra-se em análise no Ministério da Saúde,
órgão responsável pela análise e a decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação
¿os Certincados dás Entidades Beneficentes de Assistência Social que prestam serviços na
ërea da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei no

l2.l0l, de27 de novembro

de 2009.

10. GRATUIDADES
Representa o total de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. A
contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do
apuração do
nico de Saúde, durante o ano de2014 o montante foi de R$ 96.698.208,10 e
SUS_S
I
13 foi de R$ 93.457.946,03
r^('
durante o ano

\,

.À\
ñ

No decorrer do exercício de 2014 aEntidade, usufruiu da implantação total do sistema Senior,
aprimorou a segregação dos gastos entre custos e despesas, sem impactar o resultado do
eiercício. Para não afetar a comparabilidade entre os exercícios, na demonstração do
resultado de2013 foi adotado o mesmo critério.

11.

rSENÇÃO USUFRUIDA

A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS e CSLL, devido a verba transitada
originar-se de Contrato de Gestão com o Estado de São Paulo. A Quota Patronal do INSS é
t..ãhidu por decisão administrativa, e está contemplada no Orçamento de Custeio do
exercício, aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde

12.

-

SES.

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

13.

COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas

a entidade efetua contratação de seguro em valor

considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

14. AJUSTES DE

EXERCÍCIOS ANTERIORES

entidade efetuou Ajustes de Exercícios Anteriores decorrentes de lançamentos incorretos
efetuados em períodos anteriores referente a depreciação de bens identificados após a
transição e integração do sistema contábil do módulo patrimônio no valor de R$ 2.298.135'00,
sendo ajustado e incorporado ao Patrimônio Liquido.

A
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Mário
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Operacional

t^- o^-:

Pongiluppi Aluani

Diretora Administrativa
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F

Contador
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