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Prezados Senhores

Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de v.sas. as Demonstraçöes
Financeiras
encerradas em 31 de dezembro de 2020 da CRUZADA BANDEIRANIE SÃO CnUi¡.O
RSSISfÊruClR
vtÉo¡co-soclAl referente ao contrato de gestão do HosplTAL GERAL DE lTApEVl, acompanhadas
do
Relatório do Auditor lndependente.

Colocamo-nos à disposiçâo para qualquer esclarecimento adicional necessário, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,
MACSO TEGATE AUDITORES IN DEPENDENTES

cRc 2sP0334821O-3
Assinado de forma

digital por VAGNER
ALVES DE

LIRA:04095762802
Dados: 2A21.03.15
20:24:10 -03'00'

Vagner Alues de lira
cT cRc Ne 1SP22294UO-8
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TNDEpENDENTE

SOBRE AS D

FINANCEIRAS

Aos Administradores e Conselheiros da
cRUZADA BANDE¡RANTc sÃo cAMtLo

ass¡srÊruc¡n

n¡

Éo¡co-soclnl

HOSPITAT GERAL DE ¡TAPEVI

Itapevi - SP

oprn¡lÃo

Examinamos as demonstrações financeiras da CRUZADA BANDEIRANTE
SÃO CAMItO RSSISfiTC|A
nnÉolco-soclAl referente ao contrato de gestâo do HosplTAt GERAT DE lTApEVl, que compreendem
o balanço patrimonial em 3L de dezembro de 2020 e as respectivas demonstraçöes
do resultado, das

mutaçöes do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício
findo nessa data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opiniâo, as demonstraçöes financeiras acima referidas representam
adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CRUZADA BANDEIRANTE
sÃo
cAMlto AsslsTÊNqA MÉDICO-SOCIAL referente ao contrato de gestão do HosplTAL GERAL
DE

lTAPEvl em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operaçöes e seus
fluxos de caixa para ao

exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis
entidades sem fins lucrativos.

a

BASE PARAOPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria.
Nossas responsabílidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras ". Somos independentes

em relaçäo à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa

opinião.

Leitura das demonstrações financeiras

conforme mencionado na nota explicativa n"L, o HosPlTAt GERAL DE lTApEVl
não possui
personalidade jurídica própria, visto que a CRUZADA BANDETRANTE
SÃO CAMTLO ASSTST'ÊNC|A
MÉDlco-soclAl é a responsável pela operacionalização da gestão e execuçâo das
atividades

e dos
serviços de saúde da entidade, estas demonstraçöes financeiras devem ser
lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras da Cruzada Bandeirante.
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RESPoNSABIIIDADE DA ADMtNtsrnaçÃo soBRE As DEMoNsrnnçÕrs
FtNANcEtRAs

A Administração da Entidade é responsável pela elaboraçâo e adequada apresentação

dessas

demonstraçöes financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboraçâo
de demonstrações
financeiras livres de distorçäo relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.

Na elaboraçäo das demonstraçöes financeiras, a administração

é

responsável pela avaliaçâo da

capacídade da Entidade e do contrato de gestão continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboraçäo
das demonstraçöes financeiras a näo ser que a administraçâo pretenda liquidar
a Entidade ou cessar
suas operaçöes, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.

os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisäo
do
processo de elaboração das demonstraçöes financeiras.

RESPONSABITIDADE DO AUDITOR PEIA AUD|TOR|A DAS DEMONSTRAçöES
FTNANCETRAS

Nossos objetivos sâo obter segurança razoável de que as demonstraçöes financeiras,
tomadas em
conjunto, estäo livres de distorçâo relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e

emitír relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança,

mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorçöes relevantes
existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstraçöes
financeiras.

como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além

disso:

ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O riscò de näo detecção de
distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificaçäo, omissâo ou representaçöes falsas
intencionais;
obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objeiivo de

expressarmos opiniâo sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;
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Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas
contábeis e respectivas divulgaçöes feitas pela administraçäo;
Concluímos sobre a adequaçäo do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que
existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas
divulgações nas demonstraçöes financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as
divulgaçöes forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condiçöés futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras,
inclusive as divulgaçöes e se as demonstraçöes financeiras representam
as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentaçäo
adequada;
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constataçöes significativas
de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as

exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência,
e comunicamos todos

os eventuais

relacionamentos

ou

assuntos

que poderiam afetar, consideravelmente,

independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

nossa

São Paulo, 31 de janeiro de 202j.

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES
cRC 2SP033482/O-3
Assinado de forma digital
poT VAGNER ALVES DE

LIRA:04095762802
Dados: 2021.03.15
20:24:42 -03'00'

Vagner Alves de Lira
cT cRc Ne SP222941/O-S
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CRUZADA B,{NDEIRANTE

S.Ã.O

CAMILO ASSISTÊNCIA MEDICO-SOCIAL

Hospital Geral de Itapevi - CNPJ - 60.598.448/0010-71
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de2O2O e 2019 (em Reais)

Not¡
Caixa e equivalentes de caixa - Saúde (Ges!ão Pública)

Cains

e

2.2 (a)

3ut2t2020

/3

equivalentes de ca¡xs

3Ut2n0t9

7.t34.194,07

7.943.482,32

7.134.194,07

7.94s.4f2þ2

170.

Not¡

Fomecedores - Saúde (Gestão Pública)

))

6

X'ornecedores
Tmbålhistas -

I
/4

3lll2notg

311t2t2020

4.253.648,48

5.127.720,97

4.253.&8,48

5.127.nO,y7

2.2

2.2

I
Despsas Antæipadas

2.670,91

1.

Fiscais - Saúde

4.43t,54

947.11

Obrlgações Fiscais

9{1.tt8,93

96f.97523

Saúde

70

Provisõ* Trabalhistas - Saúde (Gætão Pública)

22(E)

Provisõæ Trabalhlstas

5.883.270,05

5.344.142,18

5.88:,.270,05

s34.t42J8

3.808.030,29

3.556.4q,49

Circulante
Outros Créditos -

Outros Créditoß
Depósito Judiciais Ræmal - Gestão pública
Depósito Judiciais Recursal - Saúde (Gestão Pública)

Imobilizdo

- Gestão Pública

2.2 (e) I 5

Depreciação Acumulada - Gestão Pública

2.2 (e) / s

- Saúde

Amortizção Acumulada - Gstão Pública
Intangível Llquido - Seúde (Gestão Pública)

9û.873,84

91J.873,84

84.926,83

100.087,66

84.92683

r00.087,66

t8.764.930,33

(l

1.796. I 8

't7.717.108,99

(t.291
303.766,85

Provisão para Contingências

7

(l l.163.

6.9{í8.

2.2(Ð/s

Não Circulante

Não

(1.209.s27,78)
374.666,30

Total do A.tivo

Circul¡nte

Patrimônio Social

2.2

(i)

Superávit / @éficit) do Exercício

22

Qt)

+
As notas expllcativas são parte int€grant€ das demonstrações financeiras

Ê

(l

(5.807
22.834,38

2.362.430,67

CRUZADA BAIIDEIRANTE

S^Ã.O

CAMILO ASSISTÊNCIA iUEDIC O.SOCIAL

Hospital Gerat de Itapevi - CNPJ - 60.59S.44S10010-71
I)emonstração do Resuttado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de2020 e 2019 (em
Reais)
3l/L2t2020

3U0n0ß

125.948.400,00

122.125.500,00

39.910,00

2s4.400,00

Nota

RECEITAS

Ão

REcErrA vERBA DE

cusrtro

- SEcRETARTA

EsreoueL os seúDs

TERMOS ADITTVOS PROJETOS/INVESTIMENTOS - SECRETARIAEST. OS SAÚDS
TERMOS ADITTVOS DE CUSTEIO - SEcRETARIA
Total de

Esreou¡r os seúDe

J

7

com Saúde

122347

cusTos
Saúde

cusTos cy PESSOAL ( C.L.T.)
cusTos c/ SERVIçOS DE TERCEIROS

(33.804.047,03)

CUSTOS CTMATERIAIS E MEDICAMENTOS

(

CUSTOS GERAIS

cusros c/ rMposros, TAXA
CUSTOS

CY

(32.129.86

19.23 1.650,30)

(rs.894.264,0

(6.414.7û,A)

(6.277.480,3

E coNTRIBTIÇöES

(36.1 l 8,62)

PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS

(234.43s,tr)

com

13

(+/-) DESPESAS
Despesas com Saúde (Gestão Pública)

DESPESAS C/PESSOAL( C.L.T. )

(17.429.652,9s)

(16.s78.83 1,5

DE
DESPESAS GERAIS

(l 16.876,38)

DESPESAS C/ IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUÇÕES

(r.708,26)

Cl

(11
(5.396,

7t

e

Outras Receitas Operacionais

t.020.741,73

662.918,47

Ouhas
73

Receitas Financeiras
Despesas Financeira

335.087,95

769.412,88

(32222,20)

(29.792,84

/5
(=) Superávít do Exerclcio

2.2.(h)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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22,834,38

2.362.430,67

CRUZADA BANDEIRANTE SÄO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO.SOCIAL
Hospital Geral de Itapevi - CIIPJ - 60.598.448i0010-71
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de202} e2019 (em Reais)

Descrição

Patrimônio Social

Saldos em 31/12118

Superávit (Déficit)
Acumulado

817.057.85

Incorporação do Resultado do Exercício Anterior

ß598.747-00].

Superávit do Exercício

16.598-7¿7-OOl

(26.139.4n\

Saldos em31/12119

Incorporação do Resultado do Exercício Anterior

2-362-430-67

2.362.430,67

(2.362.430,67)
22.834.38

de Bens

1.625.t14.28

Saldos em 31/1212020

11.820.2&3-60ì

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

7

sl

2.362.430,67

(26.139-40\

15.807.828.551

do Exercício

f5-781 -6ß9-1

6.598.747,00

2362.430,67

Tra¡sferências

Patrimônio Líquido

13.¿45.397^8Sr

22.834.38
1.625.114,28

22.43434

fi.797-449-22\

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MEDICO-SOCIAL
Hospital Geral de Itapevi - CNPJ - 60.59g.448/0010-71
DEMONSTRAÇÃO Dos Fl,uxos DE CAD(A Dos ExERCÍcros FIt[Dos EM 3l DE
DEZEMBRO DE202A E 2019 (em Reais)

MÉToDo II\DIRETO
3u12t2020

3Ut2t20t9

DE CAD(ADASATIVIDADES OPERACIONAIS
do exercício
ustes do resultado

conciliar com o caixa

Depreciações - GESTÃO PúBLICA
Amortizações - GESTÃ.O PúBLICA
de

632.391,70

754.549,51

82.229,45

20.08420

251

TADOAJUSTADO

7
2.299.62

ou redução de ativos e passivos:
Redução / (Aumento) de Outros créditos

(64.170,74

Redução / (Aumento) de Estoques

43.342,19

(2.007

Redução / (Aumento) de Deqpesas Antecipadas

9.633,51

1.760,63

Redução / (Aumento) de Depósitos Judiciais Recursal
(Redução) / Aumento de Fornecedores

2.253,69

2s.29128

15.160,83

834.147,58

(Redução) / Aumento de Obrigaçöes Trabalhistas

(9.037,14)

297.805,15

(Redução) /Aumento de Obrigações Sociais
(Redução) /Aumento de Obrigações Fiscais

57.738"0s

159.261,86

(1

(Redução) /Aumento de Ouhas Obrigações
(Redução) /Aumento de Provisões Trabalhistas

Caixa

das

9.856,30)

93.908,66

(3.4s7,s1

4.464,91

539.127,87

325.612A2

eracionais

74

de investimentos

(Aquisiçâo) / Baixa do Ativo Imobilizado - Gestâo pública
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível - Gestão pública

(t.047.821,34
(11

(1.165.032,23
(3s9.095,00)

Caixa consumido na atividade de investimentos

524.

de financiamentos

Transferências

1.625.114,28

consumido na atividade de financiamentos

(26.139,40

t.625.I1

Caixa e

de Caixa

11

como
e Equivalentes de Caixa no

Início do período

7.943.482,32

5.398.40621

e Equivalentes de Caixa no

final do período

7.134.194,07

7.943.482,32

das

onibilidades

2.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

I
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CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO

AssrsTÊncn uÉulco-socrAl
Hospital Geral de Itapevi
C.N.P.J. 60.598.448 /0010-7 t

NOTAS EXPLICATTVAS ÀS UrUrONSrn¡,Çons cor',nÁBEIS EM 3u t2 t2020
(em Reais )

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Cruzada Bandeirante

São Camilo Assistência Médico-Social

-

Hospital Geral de ITApEVI,

qualificada como Organização Social de Saúde, é r,ma entidade civil de direito privado,
filantrópic4 de
fins não lucrativos, que tem como objetivo:

D

Prestar assistência à saúde em geral a tantos quantos procurarem seus serviços, sem distinção
de

qualquernaturezano que serefere anacionalidade,raça,credo, opinião político e religioso;

il)

Prestar assistência social em geral, tanto para menores através de centros educacionais, quanto
para adultos em asilos, albergues para moradores de rua e outros estabelecimentos
afins;

IID

Prestar assistêncianas áreas de prevenção, tratamento e recuperação de dependentes químicos;

IÐ

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

V)

Debenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer
c¿rmpo de estágio;

VD

Desenvolver a pastoral da saúde; e

VIII)

Desenvolver

a

formação de recursos humanos para asaúde.

9

contratada através de contatos de Gestão finnados com a secretaria de Estado
da saúde de são paulo

em 2016, a CRUZADA BANDEIRANTE

sÃo cAMILo ASsrsTÊNcIA MÉDIco-socrAL

assumiu a operacionalização do HOSPITAL GERAL DE

ITAPEVI com intuito de desenvolver o

programa de modernização 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 orçamentiírias a serem repassadas para custeio das operações.

Aditivo do Contrato

Aditivo de

2020

Investimento 2020

Orçamento 2020
125.948.400.00
125.948.400.00

3.500.000.00

39.910.00

3.500.000,00

39.910.00

Total realizado2A2A
129.488.310.00
129.488.310,00

2. aPRESENTAÇÃO DAs DEMoNsTRAÇoEs coNTÁBErs E pRrNcrpArs pRÁTrcAs
CONTÁBEIS

2.1

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBErS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas
contábeis no Brasil, requeridas para o período fîndo em 31 de dezembro de 2020, queconsideram

as

disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações

como os entendimentos da NBC TG 1000

ITG 2002 (R1)

-

-

-

Lei N" 6.404176e alterações posteriores, bem

Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC

Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC

-

Conselho Federal de

Contabilidade.

As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa n" 2.2 foram aplicadas na preparação

das

Demonsfações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2A20 e 2019.

A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada devido não haver resultados
nestas
características

BASE DE PREPARAÇÃO

a.

Declaração de conlbrmidade

As demonstrações fînanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil,

aplicáveis

a

pequenas

e

médias empresas

e

entidades sem

demonstrações financeiras foi concluída pela administração em

3l

fins lucrativos. A
de

elaboração das

jan etro d,e2021.

l0

b.

Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Entidade.

c.

Uso de estimativas

A elaboração

e

julgamentos

das demonstrações financeiras requer autilização de estimativas para o reconhecimento

de certos ativos, passivos e ouffas transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem,
portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros

a

valorjusto, análise do risco

na determinação da provisão para devedores duvidosos, provisões

de crédito

necessárias para passivos

contingentes e oufas similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação
às referidas

estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões
das estimativas
são reconhecidas prospectivamente.

d.

Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas inicialnente com base no custo histórico

2.2
a)

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancrârias de liwe movimentação e aplicações financeiras
de liquidez imediatamantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras
são regisfadas
ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não
supera o valor de mercado.

b)

Estoques

os estoques

c)

são demonstrados ao custo médio de aquisição,

Outros Ativos e Passivos Circulantes

e Não

inferior ou igual

ao preço atual de mercado.

Circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 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 patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal
ou
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constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja
requerido para liquidálo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das
variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados
como circulantes
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próxinos
doze meses.

d)

Ajuste a Valor Presente de Ativos e passivos

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis
de 2020
não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem
a serem
ajustadas.

e)

Ativo Imobitizado Gestão pública

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. A depreciação
é calculada pelo
método linear às taxas que levam em consideraçäo o tempo de vida útil estimado por
bem.

A Adminisfação analisou as taxas de depreciação em uso e entendeu que elas estão apropriadas,

em

relação aos níveis de utilização dos ativos.

Ressalte-se que todos os bens móveis e imóveis adquiridos afavés de doações e

/ ou comprados com

verbæ de custeio e investimentos, pertencem ao poder público "Governo do Estado de
São pauloconforme Confato de Gestão.

Ð

Ativo Intangívet Gestão pública

O Intangível reflete os custos com direitos de uso de software e estão sendo amorrizados
a taxas lineares.

g)

Provisões trabalhistas

Referem-se à provisões de férias, e encargos, constituída com base na remuneração
de cada empregado
e no período aquisitivo incorrido ate a datado balanço, acrescida dos encargos
sociais correspondentes.

As provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não
formalizada
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que t,ma saída de recursos
seja necessiiri para

a

liquidar

a obrigação; e

(iii) o valor

possa ser estimado com segurança.

t2

h)

Apuraçäo do Superávit / (Déficit) do Exercício

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.

Recursos vinculados compreendem aos valores recebidos pela Entidade e que somente poderão
ser
utilizados em propósitos específîcos, conforme determinado em contrato.

Os valores recebidos e empregados são provenientes de contratos de gestão e convenio com
a Secretaria

de Estado da Saúde de São Paulo e são registrados da seguinte forma: Receita Verba de Custeio,
Outras

Receitas Operacionais e Receitas Financeiras.

A receita financeira é reconhecida conforme o prazþ decorrido pelo regime de competência, usando o
método de taxa efetiva

de

juros.

As doações não específicas são registradas diretamente no resultado como receita de doações

Ð

Patrimônio Líquido

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados
e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral ordin¿iria.

j)

Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência da imunidade tributrá¡ia,
por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos, amparada nos artigos 150, inciso VI, letra ,,C,, e I95,
parâgrafo 7o, ambos da Constituição Federal de 1988.

3

CArXA E EQUTVALENTES DE CArXA

Caixa Geral
Contas Correntes

-

Banc¿árias

Financeira Conta 2634

2020

2019

4.000,00

4.000,00
3.095,20
7.936.397.12
7.943.482,32

59r,66

7.t29.602"4r
7.t34.t94,O7
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4

ESTOQUES

2020
Drogas e Medicamentos

2019
38s.647,07
24.304,19

911.955,65

Fios Cirurgicos

23.56s,18
24.709,06

Nutigão Enteral
Nutrição Parenteral
Ndaterial Médico Hospitalar
QuÍmicos Saneantes
lr¡fat. Manutenção Equipts Médicos

26.765,11
338,1 1

804,32
1.392.079,91

437.159,80

l0t.005,17

Gêneros Alimentícios

99.742,30

23.530,22
82.249,54

42.628,98

26.s60,89

N4ateriais de Manutenção
Produtos e lMa.terial de Limpeza
Impressos e N¡fatl. De Expediente

125.602,05
59.431,ss

Ndaterial de Informática
Material e Equip. De Segurança
Produtos e Ndaterial de Lavanderia

321.507,02

89.142,66

40.581,18
42.685,49

76.931,74
7.654,19

Utensílios Diversos

14.436,89
9.589,48
11,80

40,50
43.810,16

26.314,99

4

.J

1

5

IMOBILTZADO E

INTANGÍvu-

Gestão Púb|ica

O imobilizado e sua movimentação é composto como segue
Imobilizado

-

Gestão Ptública

3llt2t20t9

Taxa
Adicões

Baixas

Máquinas Ferramentas e
Utensilios de Longa Duraçäo

(4CP21200)
Equipamentos de Escritório
(4CP20600)
Equipamentos de Processamento
de Dados e Microfilmagem

9.738.09

647.s9

9.157.68

77.208,38

11.479.43

10Yo a.a.

104.379.57

1.531.294.24

20o/o a.a.

t.671.43

61.748.03

20Yo a.a.

14.945-87

209.406-61

70o/o a.a.

3.903.22

3.428.40

l0%o a.a.

210.563^28

154.478"53

2.426.50s.88

l0%o a.a.

1.473.520.30

320.381.86

7.294.922.67

10%o a.a.

765.45

8. 1 18.79

225.424.48

10%o a.a.

609.70

609.70

10Yo a.a.

16.101.60

16.10 1.60

10Yo a.a.

I

10Yo a.a.

88.687.81

1.613.473-81
e Teste

(ACP2l800)
Equipamentos Médicos e
Hospitalares (ACP2 1 900)
lr4áquinas Motores e Aparelhos
Industrial (4CP21400)
Utensílios para Escritório
(4CP22000)
Rouparia Hospitalar/ Enxovais

22.200.00

63.419.46
204.694.96

Depreciação Acumulada

Imobilizado Líquido

19.657.52

7.331.62
2.370.421.13
6.141.784"23

232.777.82

6.968.068.76

Total

Depreciacão

1.228.00

Aparelho Intr. Técnica para
Aparelho e Utensílios do Tipo
Doméstioo (4CP20400)
Aparelhos e Utensílios para
Comr¡nic. Fotoc. (ACP2 1 600)
Mobiliário em Geral

31112t2020

6.782-85

6.

I

17.717.108.99

1.734.136.99

(1r.163.789.84)

616.735,76

1.249.127,46

(11.796.181s4)

6.553.319.15

2.350.872.75

1.935.443.11

6.968.748,79

ljYo

a.a.

18.764.930.33
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Intangível

* Gestão Pública

Taxa

2019

Adicões

Software

I .584.

Total

1.584.194.08

Amortização Acumulada
Intangível Líquido

6

194.08

Í.209.527.781
374.666.s0

Baixas

1 1.330.00
11.330.00

2020
1.s95.524.08

20o/oa.a.

1.595.524,09
(1.291.757.231
303.766,85

(82.229.45)
(70.899.4s)

FORNECEDORES

2020
Fornecedores de Materiais e Medicamentos
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores

7

de Imobilizado
de Serviços Médicos pJ
de Sewiços Médicos pF

de Serviços Diversos pJ
de Aluguéis

1.454.527,92
2.390,00
2.312.075,38
9.029,60
408.248,67
67.387,91

2019
1.939.938,23
1.559,56
2.423.048,19
8.125,74
682.403,43
72.646.82

4.253.64848

5.127.72097

PROVISÃO PARA CONTINGENCIA

A Entidade efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos

contenciosos que

possÍiln surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada
com base nas informa$es
disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cadaprocesso, com base na opinião
dos seus assessores

jurídicos. A avaliação e classificação enûe perda provável, possível
e remota, efetuada a partir desse
trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com

os critérios

determinados pela adminisûação, incluindo

b

ases históricas.

No exercício de 2020 foram contabilizados adicionalmente o montante de R$

625 .734,g0 totalizando o

saldo de contingência em R$ 3.809.030,29.

O contrato de gestão, citado no contexto operacional, contempla o pagamento de todas
as despesas e
contingências incorridas no período do contrato.
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma g:ataitaaos usuários do
Sistema único de
Saúde

-

SUS, através de contratos de gestão, atendem os requisitos da Lei

Social

-

(CEBAS), conforme demonsfadas nos quadros a seguir:

n' l2.I0I/09, que dispõe
sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência

15

I

Artigo

ll7 das Instruções Normativas

Técnica e

II

02t20 16

TCESP, Item XX

do Contrato de Gestão

Relatório Anual a Execução
Contratado Realizado

_ ESTRUTURA E VOLUMES DAS ATTVIDADES
CONTRATADAS

JAIIEIRO A DEZEMBROI2O2O

-

1.1

-

DO DE

Por Clínicas

e./ou
1u

183

-

Internacões

Contratado
840
2.280

Realizado
1.095

Pediatria

948

Psiquiatia

837
63

-ll,7l

90
4.158

4.416

6,2

Clínica Médica
Obstetrícia

Total

II-

1.1

e/ou Pronto

-

2.421

o/o

30,36
6,18

-30

Saídas Por Clínicas

20

183

-

Internacões

Contratado

Clínica Médica
Obstehíoia
Pediatria

Psiquiatia

Total

II-

1,2 Saídas

840

Realizado
997

2.280

2.213

948
90
4.158

882
65

-2,94
'6,96
-27,78

4.t57

-0,02

em Clínica

o/o

18,69

e/ou Pronto Socorro)

1" Semestre/2020
4?O- SAÍDAS HOSP. EM C.

CIR

Eletivas

Total

II-

1.2 Saídas

Contratado
2.328
990

Realizado

3.318

1.743

em ClínÍca

Vo

1.092
651

-47 7

e/ou Prnnto Socorro
20

470- SAÍDAS EOSP. EM C. CIR.

Eletivas

Contratado

Urgências

2.328
990

TotaI

3.318

II - 1.3

Dia e

Realizado
1.202

o/
/o

1.883

-49,37
-31,21
-43,25

Realizado

Vo

681

Ambulatorial
1'Semestre/2020

Dia
Ambulatoriais

Total

2t6

to7

0

0

216

r07

0

16

II - 1.3

Dia e Ciru

Ambulatorial

322-HDICIRURG/AMB
Cirurgia Hospital Dia

Contratado

Realizado

o/o

216

s4

-/5

0

0
54

-75

Cinrrgias Ambulatoriais

Totai

216

II -1.4

aU

Ho

0

Fechada

1'Semestre/2020
o/o

Consultas de

12.300

t2.897
12.897

II -1.4

a

Porta Fechada
2'Semestre/2020
o/o

Realizado
Consultas de

12.300

12.279

12.300

12.279

II - 2 Atendimento Ambulatorial (Serviços Ambulatoriais Hospitalares

il-

Ambulatoriais)

7

ou Exclusivamente

10
27

l-Atl., Ambr¡latorial

Contratado
4.086

Primeiras Consultas Rede
Interconsultas

Realizado

o/o

-51,73

Consulta Subseq.

14.2SO

1.791
1.422
7.239

Total

2t.282

r0.452

il-

Atendimento

2.946

| - Ativ. Ambulato

rial

Primeiras Consultas Rede
Interconsultas

Semestre/2020

Contratado
4.086

Consulta Subseq

2.946
14.250

Total

2r.282

II

-49,2
-50,89

Médicas
2o

27

-56,17

- 2.b Aten dimento Ambulatorial em

o/o

Realizado
2.947
1.908

-27,89

8.240

-42,18

13.095

-38,47

-35,23

Não Médica
1'Semestre/2020

526-Consultas Não Médicas
Primeiras Consultas Rede
Interconsultas
Consultas Subsequentes
Proced. Terapêuticos (Sessões)

Total

Contratado
0

Realizado
0

480

286

-40,42

60
0
540

31

-48,33

0
317

0
-41,3

Vo

0

17

II

- 2.b Atendimento Ambulatorial em

Médica
2o

526-Consultas Não Médicas
Primeiras Consultas Rede

Contratado

Interconsultas
Consultas Subsequentes

lryqed. Terapêuticos
Total

II-3

deA

(Sessões)

oro

Semestre/2020

Realizado
0

Vo

0

480

343

-28,54

60
0
540

55

-8,33

0
398

0

o/o

0

- Externo

e
1o

275-SADT Externo

Semestre/2020

Contratado

Realizado

llltassonogaflra

300

145

-51,67

Endoscopia

180
480

94
239

-47,79

Total

II-3

de

- Externo

e

I

bito

z" Semestre/2020

275-SADT Externo
Ultrassonogafia
Endoscopia

Total

Contratado
300
180
480

Realizado

o/o

290
162
452

-3,33
-10
-5,83

O volume fisico demonstrados nos quadros acima não fazem parte do escopo dos auditores
independentes.
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CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCN SOCIAL

A instituição foi portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social

-

CEBAS/Saúde,

concedido pelo Mnistério da Saúde, conforme Portaria MS n" 435, de 16 de maio de 2OIZ. O
Processo de Renovação do certificado da entidade n" 71010.00413712009-17

01 de outubro de 2014, com validade até

foi deferido em

3Ill2lZOI4.

Em 1611212014 foi protocolado o Processo de Renovação sob n" 25000.23690612}ru-03 para o
triônio 201512017 e em 0I|I2/20I7 foi enviado eletronicamente o Processo de renovação
protocolado sob no 25000.4S107212017-23 para o triênio 2018 a 2020 ao Ministério da Saúde,
mas ambos foram indeferidos pela portaria n" 1632 de l1110/201g.

18

10

rsENÇÃo usuFRUÍDA

A Entidade deixou de demonsfar o c¿álculo da COFINS e CSLL, devido

à verba

tansitada originarem-

se de Contrato de Gestão com o Estado de São Paulo. Por decisão administrativa, a
Quota patronal do

INSS é recolhida e está contemplada no Orçamento de Custeio do exercício, aprovado pela Secretaria
de Estado da Saúde

11

-

SES.

APLTCAÇÃO 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.

12

COBERTTJRA DE SEGI]ROS

A entidade adota apolítica de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos

a riscos por

montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade.

A sufïciência da cobertura

13

de seguros não faz parte do escopo dos auditores independentes

GRATUIDADES

Representa

o total de recursos aplicados no ano no atendimento à população em geral. A

apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do
SUS

-

Sistema Único de Saúde. Durante o ano de 2020 o montante

e durante o ano de 201 9

14

foi

de

R$

l2l .427 .207 ,84

foi

de

R$ 130.739.083,10

.

COMPROMISSOS

No encerramento do período de 2020

a Entidade não possui outros contratos ou compromissos

futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.

t9
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EF'EITOS DA PANDEMTA (COVTD 19)

Em março de 2020, a Orgamzação Mundial de Saúde, declarou pandemia pelo vírus SARSCoV-2 e o Hospital Geral de Itapevi - HGI, foi uma das Unidades de Saúde que atuou com
atendimento

à pacientes

com suspeitas/confirmados de Covid- I 9. A pandemia, vem produzindo

repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos, e o seu combate
está afetando as demonstrações contábeis de todos os setores das economias

globais. Parafazer

frente a este fato histórico de dimensão global e combate ao SARS-C ov-2, o HGI recebeu do
Govemo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado de Saúde, através de contrato
complementar de Termo Aditivo 02l2A2A a verba de R$ 3.500.000,00, investida em:
Recursos humanos

1.005.000,00

Medicamentos

2.141.649,72

Material médico e hospitalar

2.952.455,96

médicos

338.400,00

diversas

337.704,36

de Bens e materiais

anentes

19.229,56

TOTAL GASTO NO COMBATE A SARS-COV-2
TERMO ADITryO
DÉFICIT No CoMBATE A SARs-Cov-2
O déficit de R$ 3.294.439,60
mensal.

foi coberto com a verba

6.794.439,60

(3.s00.000,00)
3.294.439,60
de custeio e rep¿ßse do contrato de gestão

Mário Luís Kozik
Vice

-

Presidente

Diretor
CRA

CRASP 116.785

^

\-

Responsável Técnico:

Costa de

Contador
1SP-
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