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Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Organização Social de Saude Santa Marcelina - Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste - AME Zona Leste

Organização Social de Saude Santa Marcelina
Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste
CNPJ/MF: 60.742.616/0014-84
Demonstrações contábeis correspondentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Balanço Patrimonial - Em reais
Demonstração do Resultado do Período - Em reais
31/12/2016 31/12/2015
Ativo
31/12/2016 31/12/2015 Passivo
31/12/2016 31/12/2015
27.634.636 23.448.913
3.019.718
3.447.425 Receitas Operacionais
Circulante
586.313
703.315 Circulante
26.400.000 23.025.779
Fornecedores de bens e serviços
949.256
1.351.347 Receitas de atividades assistenciais
Caixa e equivalentes de caixa (nota nº 4)
210.105
241.940 Obrigações trabalhistas (nota nº 9)
Verbas
recebidas
para
custeio
(nota
nº
13)
26.400.000 23.025.779
588.705
621.666
1.234.636
423.134
85.442
40.832 Outras Receitas
Outros créditos (nota nº 5)
73.072
27.734 Obrigações tributárias (nota nº10)
4.633
11.485
Serviços a Pagar - mantenedora (nota nº 11)
527.462
564.699 Doações
Estoques (nota nº 6)
303.136
433.641
Ressarcimento de despesas
94.665
67.055
Férias a pagar
793.484
812.124
Outras receitas operacionais
11.234
2.925
Não Circulante
2.320.753
2.414.472 Contas a pagar
75.369
56.757 Receitas Financeiras (nota nº 15)
1.124.103
341.669
Não
Circulante
763.645
577.155
Realizável a longo prazo (nota nº 7)
763.645
595.769
Despesas Operacionais
27.604.140 28.288.002
Depósito Judiciais
763.645
577.155 Despesas com pessoal
8.885.517 14.443.184
Imobilizado (nota nº 8)
1.557.108
1.818.703 Passivo a Descoberto (nota nº 12)
(876.297)
(906.793) Medicamentos e materiais
4.241.170
5.693.754
Total do Ativo
2.907.066
3.117.787 Total do Passivo
2.907.066
3.117.787 Seviços de terceiros
13.820.722
7.365.743
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
Despesas administrativas e gerais
342.258
377.047
286.552
283.402
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em reais
humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, ofe- Depreciação
Impostos
e
taxas
27.921
124.872
Patrimônio social recendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capaSuperávit
/
Déﬁ
cit
do
exercício
30.496
(4.839.089)
Em 31 de dezembro de 2014
4.019.033 cidade operacional os serviços descritos em sua área de atuação, item b
Ajuste de avaliação patrimonial
(86.737) abaixo. b. Áreas de atuação: A Organização tem por ﬁnalidade atender As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Em reais
Déﬁcit do exercício
(4.839.089) exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, oferecendo
2016
2.015
Em 31 de dezembro de 2015
(906.793) os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descri30.496 (4.839.089)
Superávit do exercício
30.496 tas, conforme sua tipologia: 1. Atendimento Ambulatorial; 2. Programas Es- Superavit / Déﬁcit do exercício
Em 31 de dezembro de 2016
(876.297) peciais e Novas Especialidades de Atendimento. c. Da manutenção: Os Ajustes para reconciliar o lucro líquido com recurAs notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis recursos econômico-ﬁnanceiros da O.S.S. Ambulatório de Especialidades sos provenientes das atividades operacionais
286.552
283.402
são provenientes: 1. Dos recursos previstos no contrato de gestão ﬁrmado Depreciação e amortização
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios
(20.771)
com o Governo do Estado de São Paulo; 2. De serviços que possam ser Ajustes lançados em depreciação
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais
296.277 (4.555.687)
1. Contexto Operacional: a. Breve histórico da entidade: A Casa de Saú- prestados sem prejuízo da assistência a saúde; 3. De doações e contribuiVariações nos ativos e passivos
de Santa Marcelina, entidade sem ﬁns lucrativos, localizada em São Paulo- ções de entidades nacionais e estrangeiras; 4. De rendimentos de aplicaoperacionais aumentos (diminuições)
-SP reconhecida de utilidade pública pelas autoridades federais, estaduais ções ﬁnanceiras e de outros ativos pertencentes ao patrimônio que estiver
Outros créditos
(45.338)
34.938
e municipais, ﬁrmou contrato de gestão com o Governo do Estado de São sob a administração da O.S.S.; 5. Obtenção de empréstimos com orgaEstoques
130.505
22.370
Paulo, em 30 de maio de 2.007 que foi renovado em 31 de maio de 2012, por nismos nacionais e internacionais. O resultado econômico que obtiver dos
Depósitos judiciais
(167.876)
36.511
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde regida pela Lei Complementar serviços que presta será aplicado na melhoria de suas instalações, recurFornecedores de bens e serviços
(402.090) 222.064
nº 846 de 04 de junho de 1.998, para regulamentar o desenvolvimento das sos humanos e recursos materiais. d. Da organização: A estrutura orgâniObrigações com empregados
153.529
142.170
ações e serviços de saúde no Ambulatório de Especialidades Médicas da Zona ca do hospital está composta por: 1. Conselho de Administração; 2. DiretoObrigações tributárias
44.610
21.876
Leste. A Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Ambulatório Estadu- ria Executiva. 2. Execução do Contrato de Gestão: Foram executadas as
Serviços mantenedora
(37.237)
1.745
al de Especialidades Médicas, mediante o cumprimento integral do contrato atividades abaixo demonstradas com observância ﬁxada pelo artigo 117,
Férias a pagar
(18.640) 169.211
de gestão acima mencionado tem por ﬁnalidade atender com seus recursos da Instrução n.º 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
Contas a pagar
18.612
1.997
Comparativo de Meta e Produção
Provisão para contingências
(61.921)
1. Atividade Ambulatorial
Jan. a Junho de 2016
Julho. a dez. de 2016
Total de 2016
Recursos provenientes das
Consultas Médicas
Contratado
Produção
Contratado
Produção
Contratado
Produção
%
atividades operacionais
(323.925) 590.961
Nº de Primeiras Consultas Ambulatoriais
19.107
10.254
19.893
11.410
39.000
21.664
-44,45 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Nº Inter consultas ambulatoriais
29.701
33.590
30.935
32.431
60.636
66.021
8,88 Aquisição de imobilizado
(4.187) (114.621)
Nº de Consultas subseqüentes ambulatoriais
99.935
93.447
104.065
99.688
204.000
193.135
-5,33 Baixa de Imobilizado
(71.781)
Total
148.743
137.291
154.893
143.529
303.636
280.820
-7,51 Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(4.187) (186.402)
Jan. a Junho de 2016
Julho a dez. de 2016
Total de 2016
Variação do caixa e equivalentes de caixa
(31.835) (4.151.128)
Consultas Não Médicas
Contratado
Produção
Contratado
Produção
Contratado
Produção
% Caixa e equivalentes de caixa
Nº de Consultas não Médicas Ambulatoriais
18.817
19.936
19.592
17.854
38.409
37.790
-1,61
no início do exercício
241.940 4.393.068
Nº de Procedimentos Terapêuticos (sessões)
4.027
3.762
4.193
5.390
8.220
9.152
11,34 Caixa e equivalentes de caixa
Total
22.844
23.698
23.785
23.244
46.629
46.942
0,67
no ﬁnal do exercício
210.105
241.940
Jan. a Junho de 2016
Julho. a dez. de 2016
Total de 2016
Variação do caixa e equivalentes de caixa
(31.835) (4.151.128)
Nº Cirurgias ambulatoriais
Contratado
Produção
Contratado
Produção
Contratado
Produção
% As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
882
885
918
923
1.800
1.808
0,44
Demonstração do Valor Adicionado - Em reais
Jan. a Junho de 2016
Julho a dez. de 2016
Total de 2016
2016
2015
Nº de atividade SADT
Contratado
Produção
Contratado
Produção
Contratado
Produção
%
Total
Total
Diagnóstico por Ultrassonograﬁa
6.173
6.183
6.427
6.435
12.600
12.618
0,14
26.510.532 23.107.244
Diagnóstico por Tomograﬁa
2.721
2.721
2.835
2.833
5.556
5.554
-0,04 Receitas Operacionais Brutas
26.400.000 23.025.779
Diagnóstico por Ressonância Magnética
947
947
985
984
1.932
1.931
-0,05 Com assistência médica hospitalar
110.532
81.465
Diagnóstico por Medicina Nuclear in Vivo
847
848
881
880
1.728
1.728
0 Com doações, verbas e outras
18.404.149 13.436.544
Diagnóstico por Endoscopia
8.325
8.338
8.667
8.670
16.992
17.008
0,09 Insumos Adquiridos de Terceiros
4.241.170 5.693.754
Métodos Diagnósticos em especialidades
5.967
5.987
6.213
6.223
12.180
12.210
0,25 Materiais consumidos
14.162.979 7.742.790
Total
24.980
25.024
26.008
26.025
50.988
51.049
0,12 Serviço de terceiros e outros
8.106.383 9.670.700
Instalação
2016
2015 5. Outros Créditos: Os saldos em aberto estão representados como segue: Valor Adicionado Bruto
286.552
283.402
2016
2015 Retenções
N.º de Consultórios - Média
54
54 Descrição
286.552
283.402
1.479
6.859 Depreciação
N.º de Leitos - observação com nebulização
2
2 Adiantamento a Fornecedores
64.308
15.388 Valor Adicionado Líquido
Nº de salas de enfermagem
6
6 Adiantamento a funcionários
Produzido pela Entidade
7.819.831 9.387.298
4.252
3.271
Nº de sala de pequenas cirurgias/procedimentos
1
1 Adiantamento compulsório
348.051
813
11 Valor Adicionado Recebido em Transferência 1.125.421
Nº de salas para nebulização
0
0 Transferência de material e medicamentos
1.125.421
348.051
Benefício previdenciário
2.220
2.205 Receitas ﬁnanceiras
Nº de sala para Nebulização / Medicação e
8.945.252 9.735.349
73.072
27.734 Valor Adicionado Total a Distribuir
Hemotransfusão com 05 cadeiras + observação (Adulto) 1
1 Total
8.945.252 9.735.349
6. Estoques: Os estoques existentes em 31 de dezembro de 2016 estão Distribuição do Valor Adicionado
Nº de sala para Nebulização / Medicação e
Pessoal e encargos
8.885.517 14.443.184
Hemotransfusão com 02 cadeiras + observação (Infantil) 1
1 valorizados pelo custo médio, que não superam o valor de mercado e estão
Impostos, taxas e contribuições
27.921
124.872
Nº de salas de curativo contaminado
2
2 assim discriminados:
1.318
6.382
2016
2015 Despesas Financeiras, juros, aluguéis
Nº de Sala de Curativo Limpo
1
1 Descrição
30.496 (4.839.089)
47.780
22.281 Superavit (déﬁcit) do exercício
Nº de Boxes para procedimentos médicos
6
6 Drogas e medicamentos
10.933 A amortização das benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao InstituNº de Sala para atendimento de urgência / Emergência
2
2 Equipto. prot. individual, mat. manutenção e diversos 15.720
1.700
2.151 to das Irmãs de Santa Marcelina e cedido em comodato de forma gratuita
Nº de salas de exames
6
6 Tecidos e confecções
20.085
28.673 ao Ambulatório de Especialidades Médicas da Zona Leste é calculada com
Nº de salas de dispensação de medicação p/TB e HIV
1
1 Produtos de limpeza
14.412
137.203 base no prazo do contrato de gestão celebrado com o Governo do Estado
O Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas Santa Marcelina da Órteses e próteses
176.888
207.643 de São Paulo.
Zona Leste atende integralmente e sem distinção a toda a população gra- Material médico hospitalar e prod. Laboratório.
26.551
24.757 9. Obrigações Trabalhistas:
tuitamente. 3. Principais Práticas Contábeis: 3.1. Declaração de con- Papelaria materiais de escritório e descartáveis
2016
2015
303.136
433.641 Descrição
formidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo Total
417.712
407.424
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 7. Depósitos Judiciais: As contribuições ao Programa de Integração So- Salários a pagar
55.752
51.379
Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as cial - PIS estão sendo depositados em juízo mediante Ação Declaratória INSS a recolher
70.752
66.403
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos com liminar concedida à Casa de Saúde Santa Marcelina em 10 de maio de FGTS a pagar
2005.
Em
31
de
dezembro
de
2016
as
contribuições
depositadas
somavam
PIS
sobre
folha
a
recolher
8.907
8.316
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabi34.491
34.106
lidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que R$ 763.645, (R$ 577.155 – 2015). 8. Imobilizado: Os bens de uso estão INSS a recolher - retenções
34.249
aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, demonstrados com base no valor original de custo deduzido da deprecia- IRRF sobre o salários
Outros
1.091
19.789
e foram autorizadas para emissão em 16/01/2017. 3.2. Bases para elabo- ção, conforme demonstrado a seguir:
DepreLíquiLíqui- Total
588.705
621.666
ração das demonstrações ﬁnanceiras: As demonstrações contábeis são
Custo
ciação
do 2016 do 2015 10. Obrigações Tributárias
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram ela- Descrição
Descrição
2016
2015
boradas com base no custo histórico e ativos ﬁnanceiros disponíveis para Aparelhos médicos
1.463.216 (664.923) 798.293 952.037 PIS/COFINS/CSLL retida de terceiros
24.405
23.725
venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis e cirúrgicos
499.987 (303.819) 196.168 246.206 IRRF retido de terceiros
19.254
16.156
descritas a seguir. As demonstrações contábeis referentes a 31 de dezem- Móveis e utensílios
172.166
(83.762)
88.404 105.887 IRRF s/salários
40.734
bro de 2015, divulgada para ﬁns de comparabilidade, foram reclassiﬁcadas, Máquinas e equipamentos
Veículos
50.203
(37.265)
12.938
15.059 ISS retido de terceiros
1.049
951
quando aplicável, para ﬁns de melhor apresentação. a. Contas de resulInstalações
245.769 (120.429) 125.340 146.199 Total
85.442
40.832
tado: O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de
Equipamentos de informática 440.861 (367.047)
73.814
98.985 11. Serviços - Mantenedora: (a) Serviços médicos:De acordo com o
competência, doações e subvenções recebidas para custeio são reconheAparelhos odontológicos
25.300
(6.363)
18.937
21.467 que dispõe o Regimento Interno do Departamento Organização Social de
cidas no resultado. b. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem, deSubtotal
2.897.502 (1.583.608) 1.313.894 1.585.840 Saúde Santa Marcelina - Ambulatório de Especialidades Médicas da Zona
pósitos bancários e aplicações ﬁnanceiras de curto prazo que estão regisBenfeitorias em propriedade
Leste, mensalmente é transferido à Casa de Saúde Santa Marcelina os
tradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a
de terceiros
733.783 (490.569) 243.214 232.863 recursos para pagamento dos médicos da Casa de Saúde Santa Marcelidata do balanço; c. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou
Total imobilizado
3.631.285 (2.074.177) 1.557.108 1.818.703 na que prestam serviços no Departamento Organização Social de Saúde
ao valor de realização, dos dois o menor. O custo determinado pelo método
A movimentação está demonstrada a seguir:
Santa Marcelina - Ambulatório de Especialidades Médicas da Zona Leste,
de avaliação dos estoques usando-se o custo médio e, em geral, compreTransapurados em função das consultas médicas executadas observando o vaendem os materiais utilizados na operação da Entidade (medicamentos,
AdiBai- ferên
lor médio estabelecido pelo Conselho de Administração. Os valores transmateriais hospitalares, materiais cirúrgicos e materiais de consumo), sendo Descrição - Custo
2015
ções
xas cias
2016 feridos, por regime de caixa, estão demonstrados abaixo:
que os mesmos se apresentam livres de ônus ou gravames. d. Imobilizado: Aparelhos médicos
Meses
2016
2015
Composto dos bens recebidos da Casa de Saúde Santa Marcelina e dos e cirúrgicos
1.463.216
- 1.463.216
Janeiro
491.260
461.450
bens adquiridos com os recursos repassados para investimentos oriundos Móveis e utensílios
499.987
- 499.987
Fevereiro
416.900
418.775
do Contrato de Gestão ﬁrmado com Governo do Estado de São Paulo, re- Máquinas e equipamentos 172.166
- 172.166
Março
489.005
444.975
gistrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do Veículos
50.203
50.203
Abril
565.318
555.675
balanço, sendo depreciado pelo método linear com base no período de vida Instalações
245.769
- 245.769
Maio
504.212
496.250
útil estimada dos bens; e. Valor de recuperação de ativos (“impairment”): Equipamentos
509.437
498.550
O imobilizado é revisto, se forem identiﬁcadas circunstâncias que indiquem de informática
436.674
4.187
- 440.861 Junho
568.810
488.325
que o valor contábil pode não ser recuperável. f. Passivo circulante: Demons- Aparelhos odontológicos
25.300
25.300 Julho
496.760
459.125
trados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicá- Subtotal
2.893.315
4.187
- 2.897.502 Agosto
Setembro
603.900
475.300
vel, dos correspondentes encargos incorridos; g. Provisões: Uma provisão Benfeitorias imóveis
542.960
489.775
é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou de terceiros
733.783
- 733.783 Outubro
514.910
520.550
constituída como resultado de um evento passado e é provável que um re- Total do Imobilizado
3.627.098
4.187
- 3.631.285 Novembro
Dezembro
494.368
500.625
curso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
TransTotal
6.197.840
5.809.375
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido; h.
AdiBai- ferênO
saldo
a
pagar
pelo
AME
à
Casa
de
Saúde
Santa
Marcelina
em
31/12/2016
Contribuição ao INSS e impostos: Conforme legislação vigente, a Associa- Descrição - Depreciação
2015
ções
xas cias
2016
é de R$ 509.630 (R$ 491.260 em 2015), incluindo além das transferências
ção Beneﬁcente Casa de Saúde Santa Marcelina é uma entidade ﬁlantrópica Aparelhos médicos
e está isenta do pagamento ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos con- e cirúrgicos
(511.179) (153.745)
- (664.923) por consultas médicas, valores relativos a medicamentos e impressos. (b)
forme a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda (RIR); Móveis e utensílios
(253.781) (50.038)
- (303.819) Serviços de tecnologia da informação: Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de abril de 2014 foi aprovado o Regulamento de
i. Uso de estimativa: A preparação das demonstrações ﬁnanceiras requer Máquinas e
que a administração efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor equipamentos
(66.279) (17.483)
- (83.762) Gestão Corporativa da Área de Tecnologia da Informação e o critério de
julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, Veículos
(35.144) (2.121)
- (37.265) rateio dos custos e despesas comuns, sendo utilizada a quantidade de
assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais po- Instalações
(99.570) (20.859)
- (120.429) equipamentos. Em função desse rateio foi debitado ao AME no período de
2016 a importância de R$ 261.183 e o saldo a pagar em 31/12/2016 era
dem ser diferentes daqueles estimados. 4. Caixa e Equivalentes de Cai- Equipamentos
xa: Estão representadas substancialmente a saldos em contas bancárias de informática
(337.689) (29.358)
- (367.047) de R$ 17.832. (R$ 73.439 em 2015). 12. Patrimônio Líquido (Passivo a
e aplicações ﬁnanceiras de curto prazo em fundo de investimento FIQ DI: Aparelhos odontológicos
(3.833) (2.530)
(6.363) Descoberto): Apresentado em valores atualizados e compreende a doaDescrição
2016
2015 Subtotal
(1.307.475) (276.133)
- (1.583.608) ção inicial de medicamentos acrescido dos recursos para investimentos,
os déﬁcits e superávits dos períodos. Em 2016 o valor do passivo a descoBancos conta movimento - recursos com restrição
110 Benfeitorias imóveis
Aplicações ﬁnanceiras - recursos com restrição
210.105
241.830
de terceiros
(500.920) (10.420) 20.771
- (490.569) berto apresentado é de (R$ 876.297), e superávit de R$ 30.496. 13. Sub(1.808.395) (286.553) 20.771
- (2.074.177) venções: A seguir, foram discriminados os principais recursos recebidos
Total
210.105
241.940 Total da depreciação
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*Imagem meramente ilustrativa

da Entidade pelo Estado para auxílio de Custeio e Investimentos de seus ﬁcação ao Contrato de Gestão 01/2017 processo 001.0500.000.101/2016 16. Compensações: A Organização utiliza-se do Grupo Compensado em
com alterações de cláusulas do Contrato de Gestão celebrado em 31 de seus livros contábeis para registro do custo da isenção da quota patronal
gastos durante o período:
Contrato de Gestão - Recursos
Contrato de
Contrato de maio de 2012, como segue: • operacionalização da gestão e execução do de Previdência Social usufruída.
recebidos conforme meses abaixo Gestão de 2016 Gestão de 2015 contrato; • prazo de vigência do contrato será de 5 (cinco) meses e • valor Descrição
2016
2015
Janeiro
2.200.000
1.923.624 do repasse no períodode janeiro a maio será de R$ 11.440.000,00 (onze Isenção da cota patronal
2.141.214 2.001.319
Fevereiro
2.200.000
1.923.624 milhões e quatrocentos e quarenta mil reais), sendo que para o período Termos de permissão de uso
1.698.168 1.698.168
Março
2.200.000
1.923.624 subsequente deverá haver chamamento público, para deﬁnição da gestão Imóvel em Comodato
1.200.000 1.200.000
Abril
2.200.000
1.923.624 do contrato. 14. Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em Sub-total
5.039.382 4.899.487
Maio
2.200.000
1.923.624 suas ﬁnalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da
Junho
2.200.000
1.923.624 demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais. 15.
Entidade. 17. Isenções Previdenciárias Usufruídas: Em atendimento ao
Julho
2.200.000
1.923.624 Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas: Os encargos ﬁnanceiros
parágrafo 2º do artigo 11 da Lei n.º 12.101, de 27/11/2009, são demonsAgosto
2.200.000
1.923.624 apropriados aos resultados de 2016 e de 2015 estão demonstrados abaixo:
tradas a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se
2016
2015
Setembro
2.200.000
1.923.624 Descrição
devido fosse, gozadas durante o exercício:
Outubro
2.200.000
1.923.624 Despesa ﬁnanceira
2016
(11) Descrição
Novembro
2.200.000
1.923.624 Multas e IOF
7.702.209
(1.318)
(6.370) Ordenados e salários
Dezembro
2.200.000
1.865.915 Despesas bancárias e juros
27,8%
(1.318)
(6.381) Percentual de contribuição devida (*)
Total Recebido
26.400.000
23.025.779 Sub-total
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção
2.141.214
As verbas em 2016 foram liberadas face ao Termo de Retirratiﬁcação Receita ﬁnanceira
01/2016 ao Contrato de Gestão de 2012, assinado em 29 de dezembro de Rendimentos aplicações ﬁnanceiras
54.201
344.774 (*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes 2%.
2015 através do processo 2016 nº 001.0500.000.111/2015 sendo o pro- Descontos obtidos
1.071.220
3.276 18. Seguros: A Organização Social de Saúde Santa Marcelina, por meio
cesso de origem nº 001.0500.000.050/2012. Foi publicado do Diário Oﬁcial Sub-total
1.125,421
348.050 de sua mantenedora, mantêm apólices para cobertura de seguros em mon1.124.103
341.669 tantes julgados suﬁcientes para cobrir sinistros dos seus bens patrimoniais.
do Estado de São Paulo em 24 de dezembro de 2016 termo de Retirrati- Total
Ir. Rosane Ghedin - Diretora Presidente - CRASP62410
Luís Roberto Teles - Contador - CRC1SP182786/O-8
Parecer do Conselho Econômico e Fiscal: A Diretoria, O Conselho Fiscal te referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, Posição Patrimonial e Econômica da Organização e que estão em conforda Casa de Saúde Santa Marcelina, em reunião realizada nesta data, cum- compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do midade com as disposições legais pertinentes à matéria, por unanimidaprindo o que determinam os itens II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404/76, Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demons- de de seus membros, opina favoravelmente á aprovação integral e sem
e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou as Demons- tração das Origens e Aplicações de Recursos, Notas Explicativas e Propos- qualquer ressalva, dos referidos documentos pela Assembléia geral deste
trações Contábeis e Financeiras da Organização Social de Saúde Santa ta da Administração, com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, Conselho. São Paulo, 31 de janeiro de 2017 Irmã Élzina Cássia VasconceMarcelina Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Les- entendendo que as peças acima citadas representam adequadamente a los de Souza; Irmã Monique Marie Marthe Bourget; Irmã MarinêzRossato.
Relatório dos Auditores Independentes
nº 11 a Entidade possui transações com a mantenedora, referente a serviços eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorSobre as Demonstrações Contábeis
médicos e relativos a tecnologia da informação. Essas transações poderiam rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualÀ Diretoria da Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Ambula- determinar resultados ﬁnanceiros diferentes para a Entidade, se realizadas mente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razotório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste São Paulo - SP com terceiros. Outros assuntos Demonstração do valor adicionado: Adi- ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da Organização Social cionalmente, examinamos a Demonstração do Valor Adicionado referente demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com
de Saúde Santa Marcelina - Ambulatório Estadual de Especialidades Médi- ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2016, a qual está sendo apresentada as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
cas da Zona Leste, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de- com o propósito de permitir análises adicionais, não sendo requerida como proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além
zembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações parte das Demonstrações Contábeis básicas. Essa demonstração foi sub- disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas dedo patrimônio líquido - passivo a descoberto e dos ﬂuxos de caixa para o metida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos nesse relatório e, monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
exercício ﬁndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas em nossa opinião, está adequadamente apresentada em todos os aspectos planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações relevantes, em relação às Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto. riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção retos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Organização Social de o relatório do auditor: A administração da Entidade é responsável por es- levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
Saúde Santa Marcelina - Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da sas outras informações que compreendem o relatório de atividades, confor- fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcaZona Leste, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações, me demonstrado na nota explicativa nº 02. Nossa opinião sobre as demons- ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendios seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo naquela data, de acordo com trações contábeis não abrange o relatório de atividades e não expressamos mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa audi- qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse demonstrativo. Res- procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de ponsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apre- da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor sentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas con- a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em re- tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminislação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas eviCódigo de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res- Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relaponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi- pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, ção à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos
dência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera- que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatóopinião. Ênfases Situação ﬁnanceira: Conforme descrito na Nota Explica- cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contá- rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contiva nº 12, a Entidade apresentou superávit de R$ 30.496 durante o exercício beis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar tábeis ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem
ﬁndo em 31 de dezembro de 2016 e, ainda assim, naquela data, o seu pas- suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en- inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
sivo total, excedia o seu ativo total em R$ 876.297. A Entidade dependerá cerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condido repasse de verbas complementares futuras a ﬁm de obter o reequilíbrio são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela- ções futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidaeconômico-ﬁnanceiro para a manutenção normal de suas operações. Ma- boração das demonstrações contábeis. Responsabilidade dos auditores de operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
nutenção do contrato de gestão: Chamamos a atenção para a Nota Ex- independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audiplicativa nº 13 às demonstrações contábeis, que informa que o contrato foi demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção toria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais
renovado até o mês de maio de 2017, assim posteriormente a esta data, a relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante
renovação depende do resultado do chamamento público que deﬁnirá o ges- de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de nossos trabalhos. São Paulo, 24 de janeiro de 2017. Cokinos & Associator do contrato. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse as- segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo dos Auditores Independentes S/C - CRC-2SP 15.753/O-0. Edson José
sunto. Serviços mantenedora: Conforme mencionado na Nota Explicativa com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as da Silva - Contador - CRC-1SP251.112/O-9 - Registro CVM n.º 7.739.
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