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&13-
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado ([HUFtFLR¿QGRV
em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de Reais)
Nota 2014 2013
Ativo
Nota 2014 2013 Passivo
Circulante
Nota
2014
2013
Circulante
Fornecedores
6
519 Receitas operacionais líquidas
Caixa e equivalentes de caixa
4 2.269 3.272 2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
11 15.095 15.505
   Receitas contrato de gestão - Estadual

 Custos e despesas operacionais
Estoques

 2EULJDo}HVWULEXWiULDV



2XWUDVFRQWDVDSDJDU
31
136 3HVVRDOHHQFDUJRV
Créditos diversos

 Total do passivo circulante



  6HUYLoRVSUR¿VVLRQDLV
Gerais e administrativas
 

Total ativo circulante
2.332 3.397 Não circulante
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
 

Bens
públicos
em
nosso
poder

2.399
2.531
Não circulante
Materiais e medicamentos
 

Total do passivo
 
,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
 

,PRELOL]DGR
   Patrimônio Líquido
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
30
24
  
,QWDQJtYHO
   3DWULP{QLRVRFLDO
  
Superávit acumulado
59 1.112 'p¿FLW VXSHUDYLWRSHUDFLRQDO
Total do ativo não circulante
2.399 2.531 Total do patrimônio líquido
   DQWHVGRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
 

Total do ativo
4.731  Total do passivo e patrimônio líquido
4.731  5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ([HUFtFLR¿QGRVHPGHGH]HPEURGH4 e de 2013 (Em milhares de Reais)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV


'HVSHVDV¿QDQFHLUDV


Imobilizações


Patrimônio
pertencentes à
Superávit
Total do
59
1.112
social
Gestão Pública
acumulado
patrimônio social Superávit do exercício
Demonstrações dos resultados abrangentes ([HUFtFLR¿QGRV
Saldo em 1º de dezembro de 2013



3.304
em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de Reais)
7UDQVIHUrQFLDVGH³%HQVS~EOLFRVHPQRVVR
 SRGHU´SDUDSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

 


2014
2013
Superávit do exercício
1.112
1.112 Superávit do exercício
59
1.112
Saldo em 31 de dezembro de 2013
776
1.112
 Resultados abrangentes
,QFRUSRUDomRDRSDWULP{QLRVRFLDO



- Resultado abrangente total do exercício
59
1.112
Superávit do exercício
59
59
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D ([HUFtFLR¿QGRV
Saldo em 31 de Dezembro de 2014



1.947
em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de Reais)
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV (Em milhares de Reais)
2014 2013
1. Contexto operacional: A Associação Congregação de Santa Catarina, OXomR WHFQROyJLFD RX GH RXWURV IDWRUHV HVSHFt¿FRV LL  Depreciação: A Fluxo de caixa das atividades operacionais
TXDOL¿FDGD FRPR 2UJDQL]DomR 6RFLDO GH 6D~GH DWUDYpV GR &RQWUDWR GH depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um Superávit do exercício
59 1.112
*HVWmRH2SHUDFLRQDOL]DomRGHQRPLQDGR³&RQWUDWRGH*HVWmR´¿UPDGR ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A de- $XPHQWR UHGXomRQRVDWLYRVHP
com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em 31 de dezembro preciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com (VWRTXHV
 
10
de 2009 assumiu a operacionalização do Ambulatório Médico de Especia- relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. &UpGLWRVGLYHUVRV


lidades - AME - Jardim dos Prados ³(QWLGDGH´  YLVDQGR GHVHQYROYHU R As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as 'HSyVLWRVMXGLFLDLV


programa de modernização de gestão de saúde no âmbito do Estado de VHJXLQWHV
$XPHQWR UHGXomR QRVSDVVLYRVHP
Equipamentos
de
processamento
de
dados
5
anos
6mR3DXORFRPIXQGDPHQWRQRVWHUPRVGD/HL&RPSOHPHQWDUQGH
)RUQHFHGRUHV
 
76
DQRV 2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
GHMXQKRGH$(QWLGDGHORFDOL]DGDQD=RQD6XOGH6mR3DXORDWX- ,QVWDODo}HV
 

Aparelhos
de
medicina
e
cirurgia
10
anos
DQGRFRPRDPEXODWyULRPpGLFRGHHVSHFLDOLGDGHVWRUQDQGRVHXPFHQWUR
2EULJDo}HVWULEXWiULDV


DQRV 2XWUDVFRQWDVDSDJDU
GHGLDJQyVWLFRHRULHQWDomRWHUDSrXWLFDGHDOWDUHVROXWLYLGDGHDWHQGHQGR ,QVWUXPHQWRVGHPHGLFLQDHFLUXUJLD
 

0yYHLVHPiTXLQDV
DQRV
a população dos bairros de Cidade Ademar, Vila Campo Grande e Pedrei&DL[DOLTXLGR XVDGRHP XWLOL]DGR
DQRV
UD2&RQWUDWRGH*HVWmRHQFHUURXVHHPGHGH]HPEURGHQmR ,QVWUXPHQWRVVRQRURV
nas atividades operacionais
  
Benfeitorias
25
anos
Fluxo de caixa de atividades de investimento
havendo concordância entre as partes em renová-lo. Em virtude da não
  
renovação do Contrato de Gestão, a Entidade passará a ser administrada 2VPpWRGRVGHGHSUHFLDomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUH- $TXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGRLQWDQJtYHO
  
por outra entidade jurídica a ser nomeado pelo Estado, a partir da data de YLVWRVDFDGDHQFHUUDPHQWRGHH[HUFtFLR¿QDQFHLURHHYHQWXDLVDMXVWHVVmR Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
01 de Janeiro de 2015, para assumir a gestão e operacionalização deste reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. e. Ativos intan- )OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
HTXLSDPHQWRS~EOLFRHWRGRVRVEHQVGLUHLWRVHREULJDo}HV¿FDUDPjGLV- gíveis: Reconhecimento, mensuração e amortização: 2 DWLYR LQWDQJt- Recebimento de numerário para aquisição
 
SRVLomRGRyUJmRS~EOLFR2. Base de preparação: a. Declaração de con- YHOGHYLGD~WLOGH¿QLGDpFRPSRVWRSHORGLUHLWRGHXVRGHSURJUDPDVGH  GHLPRELOL]DGRLQWDQJtYHO
formidade: $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR FRPSXWDGRU VRIWZDUH  TXH VmR DPRUWL]DGRV XVDQGRVH PpWRGR OLQHDU j Caixa líquido proveniente das
320
410
FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 $HPLVVmRGDV WD[DGHDDf. Redução ao valor recuperável (impairment Ativos  DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
  
GHPRQVWUDo}HV IRL DXWRUL]DGD SHOD 'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYD HP  GH IH- ¿QDQFHLURV LQFOXLQGR UHFHEtYHLV  8P DWLYR ¿QDQFHLUR QmR PHQVXUDGR Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
vereiro de 2015. b. Base de mensuração: $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresen- 'HPRQVWUDomRGD UHGXomR DXPHQWR
IRUDP SUHSDUDGDV FRP EDVH QR FXVWR KLVWyULFR FRP H[FHomR GRV LQVWUX- tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no do caixa e equivalentes de caixa
3.272 2.041
PHQWRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLR seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma No início do exercício
 
de resultado. c. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas de- HYLGrQFLDREMHWLYDLQGLFDTXHXPHYHQWRGHSHUGDRFRUUHXDSyVRUHFRQKH- 1R¿PGRH[HUFtFLR
  1.231
PRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV HVWmR DSUHVHQWDGDV HP UHDLV TXH p D PRHGD cimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negatiIXQFLRQDOGD(QWLGDGH7RGDVDVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDVDSUHVHQWDGDVHP YRQRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURVSURMHWDGRVTXHSRGHPVHUHVWLPDGRVGHXPD voluntários: As receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são
UHDOIRUDPDUUHGRQGDGDVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGL- PDQHLUD FRQ¿iYHO$$GPLQLVWUDomR GD (QWLGDGH QmR LGHQWL¿FRX TXDOTXHU mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes
cado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação HYLGrQFLDTXHMXVWL¿FDVVHDQHFHVVLGDGHGHSURYLVmRg. 3URYLVmRSDVVLYR que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em merGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV1RUPDV%UDVLOHLUDVGH circulante e não circulante: 2VSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVVmR cado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no
Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando resultado do exercício como receita no grupo de receitas operacionais em
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas contrapartida nas despesas operacionais. Em 31 de dezembro de 2014 e
UHSRUWDGRVGHDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLV até a data do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida, em função 2013 não ocorreram trabalhos voluntários na Entidade. n. Gerenciamento
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de um evento passado, se a Entidade tem uma obrigação legal ou cons- GHULVFR¿QDQFHLURA Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos
de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis WUXWLYDTXHSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQ¿iYHOHpSURYiYHOTXHXP DGYLQGRVGRXVRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVRisco de liquidez; Risco
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são
de mercado. A Entidade apresenta informações sobre a exposição de cada
quaisquer exercícios futuros afetados. Não há informações sobre julga- registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
um dos riscos supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e promentos críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresentam h. Demais ativos circulantes e não circulante: São demonstrados pecessos para manutenção e gerenciamento de risco na nota explicativa nº
HIHLWRV VREUH RV YDORUHV UHFRQKHFLGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV los valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
15. Estrutura do gerenciamento de risco: As políticas de gerenciamento de
3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos
ULVFRGD(QWLGDGHVmRHVWDEHOHFLGDVSDUDLGHQWL¿FDUHDQDOLVDURVULVFRVHQdetalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os balanços. l. Patrimônio líquido: Representa o patrimônio inicial da EntiIUHQWDGRVSDUDGH¿QLUOLPLWHV$VSROtWLFDVHVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGH
H[HUFtFLRV DSUHVHQWDGRV QHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV a. Instru- GDGHDFUHVFLGRRXUHGX]LGRGRVVXSHUiYLWVGp¿FLWVDSXUDGRVDQXDOPHQWH
ULVFRVVmRUHYLVDGRVIUHTXHQWHPHQWHSDUDUHÀHWLUPXGDQoDVQDVFRQGLo}HV
PHQWRV¿QDQFHLURV L $WLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVA Entidade desde a data de sua constituição e são empregados integralmente nos obde mercado e nas atividades da Entidade.
UHFRQKHFHRVHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGHSyVLWRVLQLFLDOPHQWHQDGDWD jetivos sociais da Entidade. j. Receitas - Contratos de gestão: As receitas
4. Caixa e equivalentes de caixa
2014
2013
HPTXHIRUDPRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKH- GHSUHVWDo}HVGHVHUYLoRVDWUDYpVGR&RQWUDWRGH*HVWmR¿UPDGRFRPD


cidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 31 de dezembro de 2009 &DL[DIXQGR¿[R
2.269
410
das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem assumiram a operacionalização do Ambulatório Médico de Especialidades Banco conta movimento


VHXVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVUHJLVWUDGRVSHORYDORU - AME - Jardim dos Prados e são registradas de acordo com seu período $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
2.269
3.272
justo por meio do resultado. LL $WLYRV¿QDQFHLURVUHJLVWUDGRVSHORYD- de competência. k. 5HFHLWDV¿QDQFHLUDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDVAs reORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR8PDWLYR¿QDQFHLURpFODVVL¿FDGRSHOR FHLWDV¿QDQFHLUDVDEUDQJHPUHFHLWDVGHMXURVGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV$ A Entidade mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios apliYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRFDVRVHMDFODVVL¿FDGRFRPRPDQWLGRSDUD receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros FDGRV¿QDQFHLUDPHQWHHQTXDQWRQmRUHLQYHVWLGRHPDWLYLGDGHVOLJDGDVDR
negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento HIHWLYRV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDVDEUDQJHPGHVSHVDVFRPMXURVHGHVSH- VHXREMHWRVRFLDO$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGD(QWLGDGHQmRHVWmRVXMHLWDV
LQLFLDO2VDWLYRV¿QDQFHLURVVmRGHVLJQDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGR sas bancárias. l. Apuração do resultado: 2UHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDV à incidência de impostos, em razão desta gozar de imunidade de tributos
resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de compe- IHGHUDLV$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]LPHGLDWDVmRUHDOL]DGDVFRP
compra e venda baseada em seus valores justos de acordo com a gestão tência de exercício. A receita de serviços prestados é reconhecida no resul- bancos de primeira linha, cuja rentabilidade dos investimentos está atrelaGHULVFRVGRFXPHQWDGDHDHVWUDWpJLDGHLQYHVWLPHQWRVGD(QWLGDGH2V tado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há GD DR &HUWL¿FDGR GH 'HSyVLWR ,QWHU¿QDQFHLUR &',  2 UHQGLPHQWR PpGLR
FXVWRVGDWUDQVDomRDSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOVmRUHFRQKHFLGRVQR XPDLQFHUWH]DVLJQL¿FDWLYDQDVXDUHDOL]DomRm. Receitas com trabalhos DSUR[LPDGRHPIRLGHHHP
Aparelhos
Equipamentos
Direito
UHVXOWDGRFRPRLQFRUULGRV$WLYRV¿QDQFHLURVUHJLVWUDGRVSHORYDORUMXVWR 5. Imobilizado e intangível
medicina
Móveis e processamento Instrumentos
uso
por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor
Instalações
e cirurgia máquinas
de dados
Sonoros Benfeitorias software Total
justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Recebí- Custo
260
662
527
919
1
707
370 3.446
veis: 5HFHEtYHLVVmRDWLYRV¿QDQFHLURVFRPSDJDPHQWRV¿[RVRXFDOFXOi- Saldo em 31 de dezembro de 2013
14





 
veis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos Adições








inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação %DL[DV






 
DWULEXtYHLV$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVUHFHEtYHLVVmRPHGLGRVSHOR 6DOGRHPGHGH]HPEURGH








custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
 
 
 
 

 
  
TXDOTXHUSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO2VUHFHEtYHLVDEUDQJHP 6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 
 
 
 

 
  
créditos diversos. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomRQRSHUtRGR
2
3
5
FDL[D DEUDQJHP VDOGRV GH FDL[D H LQYHVWLPHQWRV ¿QDQFHLURV FRP YHQFL- Baixa
 
 
 
 

 
  
mento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, 6DOGRHPGHGH]HPEURGH
RV TXDLV VmR VXMHLWRV D XP ULVFR LQVLJQL¿FDQWH GH DOWHUDomR QR YDORU H Valor contábil
205
519
402
523
1
659
222 2.531
são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. LLL  Passivos Em 31 de dezembro de 2013
194
476
413
454


 2.399
¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV2VSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRV Em 31 de dezembro de 2014
2014
2013 manutenção de suas atividades.
inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna uma parte 6. Fornecedores
2014
2013
33 11. Receitas de contrato de gestão – Estadual
das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo Fornecedores de materiais e medicamentos
14.965 15.509
295 Contrato de gestão - Estadual D 
¿QDQFHLURTXDQGRWHPVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVUHWLUDGDFDQFHODGDRX Fornecedores serviços médicos pessoa física e jurídica
450
406
191 'HSUHFLDomRGH³%HQVS~EOLFRVHPQRVVRSRGHU´ E 
YHQFLGD$ (QWLGDGH WHP RV VHJXLQWHV SDVVLYRV ¿QDQFHLURV QmR GHULYDWL- Fornecedores serviços pessoa jurídica
 

519 5HSDVVHGHVWLQDGRDLPRELOL]DGR(VWDGXDO
YRVIRUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU7DLVSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmR
15.095 15.505
2014
2013
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 7. Obrigações trabalhistas
190
162 D (PGHGH]HPEURGHD(QWLGDGHFHOHEURXXPFRQWUDWRGHJHVGHWUDQVDomRDWULEXtYHLV$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHVVHVSDVVLYRV¿- Salários e ordenados a pagar

 tão e operacionalização de serviço com a Secretaria da Saúde do Estado
nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros (QFDUJRVRFLDO

 de São Paulo, para administrar a gestão de saúde no âmbito do Estaefetivos. b. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVNão houve operações Provisão para férias e encargo social

 do de São Paulo, com fundamento nos termos da Lei Complementar nº
FRP LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GHULYDWLYRV GXUDQWH RV H[HUFtFLRV GH  2XWUDVDSDJDU

 GHGHMXQKRGH(VWHFRQWUDWRHVWDEHOHFHRSUD]RGHYLJrQFLD
e 2013, incluindo operações de hedge. c. Estoques: 2V HVWRTXHV VmR
PHQVXUDGRVSHORPHQRUYDORUHQWUHRFXVWRHRYDORUUHDOL]iYHOOtTXLGR2V 8. Bens públicos em nosso poder: $UXEULFD³%HQVS~EOLFRVHPQRVVR determinado.A legislação estadual regulamentou a parceria com entidades
estoques estão relacionados, principalmente, a medicamentos para serem SRGHU´QRPRQWDQWHGH5HP 5HP UHIHUHP- ¿ODQWUySLFDVTXHSDVVDUDPDVHUTXDOL¿FDGDVFRPR2UJDQL]Do}HV6RFLDLV
XWLOL]DGRVMXQWRDRVSDFLHQWHVDWHQGLGRV2FXVWRGRVHVWRTXHVpEDVHDGR -se aos valores recebidos da Secretaria da Saúde do Estado de São Pau- GH6D~GH 266 HTXHHPGHFRUUrQFLDGHVVDTXDOL¿FDomRDGTXLULUDPR
no princípio de custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição e outros lo para aquisição de ativo imobilizado, que serão devolvidos à Secretaria GLUHLWRGH¿UPDU&RQWUDWRGH*HVWmRFRPD6HFUHWDULDGH(VWDGRGD6D~GH
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existen- TXDQGR GR WpUPLQR GR FRQWUDWR GH JHVWmR 2 YDORU GHVVH DWLYR HVWi GH- 6(6 YLVDQGRRJHUHQFLDPHQWRGHKRVSLWDLVHHTXLSDPHQWRVS~EOLFRVGH
WHV 2V YDORUHV GH HVWRTXHV FRQWDELOL]DGRV QmR H[FHGHP RV YDORUHV GH monstrado ao valor de custo, deduzido da depreciação, que concomitan- VD~GH$ /HL GHWHUPLQRX DLQGD TXH RV KRVSLWDLV JHUHQFLDGRV SHODV 266
mercado. d. Imobilizado: L Reconhecimento e mensuração: ,WHQVGR temente representa o valor do ativo imobilizado de contrato de gestão, re- atendam exclusivamente aos pacientes do SUS. A remuneração dos conLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRGHGX]LGR gistrado no ativo. 9. Patrimônio líquido: Patrimônio social: 2SDWULP{QLR WUDWRVGHJHVWmRpGH¿QLGDSDUDRKRVSLWDOGHDFRUGRFRPVXDVFDUDFWHUtVWLGHGHSUHFLDomRDFXPXODGD2FXVWRLQFOXLJDVWRVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWUL- social da Entidade é empregado integralmente nos seus objetivos sociais FDVGHDWHQGLPHQWRXPRUoDPHQWRGHFXVWHLRSUp¿[DGRFRPEDVHHPXP
EXtYHLVjDTXLVLomRGHXPDWLYR2VLWHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRGD(QWLGDGH HIRUPDGRSHORVXSHUiYLWHRXGp¿FLWVDFXPXODGRV10.Remuneração da sistema de custos referente à produção de procedimentos das principais
são bens reversíveis, vinculados à prestação dos serviços utilizados pela Administração: 2(VWDWXWR6RFLDOGD(QWLGDGHSRVVXLSUHYLVmRGHQmRUH- áreas de atuação do hospital e em indicadores de organização do serviço.
contratada, necessários à prestação do serviço público, que deverão re- PXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRHUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD'L- 2FRQWUDWRGHJHVWmRHRSHUDFLRQDOL]DomRFRQWHPSODDRSomRGHUHQRYDverter ao poder concedente quando do término da gestão, a menos que retoria Executiva. A Entidade não distribui parcelas de patrimônio ou renda omR$R¿QDOGRSHUtRGRFDVRQmRVHMDUHQRYDGRRFRQWUDWRGHJHVWmR266
tenham sido naturalmente substituídos por outros, em decorrência da evo- a qualquer título, e aplicam integralmente no País os recursos destinados à se tornam propriedade do Poder Concedente, e a Entidade não terá mais

