
Balanços Patrimoniais Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto) no Exercício

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Demonstração do Valor Adicionado

Demonstração do Fluxo de Caixa

Organização Social Saúde Santa Marcelina Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste
CNPJ/MF: 60.742.616/0014-84

Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

ATIVO  Notas 2019 2018
Circulante   740.179   757.745 
 Caixa e equivalentes de caixa  4  201.559   134.842 
 Contas a receber  5  -   47.255 
 Adiantamentos  6  108.452   99.907 
 Estoques  7  427.578   474.341 
 Outros créditos    2.591   1.400 
Não Circulante    1.082.723   2.055.699 
 Realizável a longo prazo   -   957.596 
 Depósitos judiciais   -   957.596 
 Permanente 
 Imobilizado  8  1.082.723   1.098.103 
Total do Ativo   1.822.902   2.813.444 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

 Notas 2019 2018
Receitas Operacionais   29.662.991 28.214.379
Com restrição 
Receitas de atividades assistenciais   29.637.640   28.027.919 
 Verbas aplicadas para custeio  16 29.637.640 28.027.919
Sem restrição  25.351 186.460
 Doações  18 3.272 4.689
 Financeiras deduzidas das despesas 19  (1.754)  (4.764)
 Outras receitas  23.832 186.535
Despesas Operacionais  30.000.042 28.214.379
 Despesas com pessoal  11.006.396 9.951.985
 Medicamentos e materiais  3.235.684 3.282.575
 Seviços de terceiros  15.248.665 14.361.043
 Despesas administrativas e gerais  465.146 311.240
 Depreciação 3h 0 257.287
 Impostos e taxas  44.152 50.249
Déficit do exercício   (337.051)  - 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras 2019 2018

Patrimônio social 
 No início do exercício  (2.440.836)  (2.181.035)
 Transferências patrimoniais  -   838.303 
 Contrapartida Imobilizado Passivo -  (1.098.103)
 Déficit do exercício  (337.051)  - 
 No final do exercício  (2.777.888)  (2.440.836)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

 2019 2018
Receitas Operacionais Brutas  29.664.744   28.219.142 
 Com assistência médica hospitalar  29.637.640   28.027.919 
 Com doações, verbas e outras  27.104   191.223 
Insumos Adquiridos de Terceiros  18.949.494   17.954.857 
 Materiais consumidos  3.235.684   3.282.575 
 Serviço de terceiros e outros  15.713.811   14.672.282 
Valor Adicionado Bruto  10.715.250   10.264.286 
Retenções  -   257.287 
 Depreciação  - 257.287
Valor Adicionado Líquido 
Produzido Pela Entidade  10.715.250   10.006.998 
Valor Adicionado Recebido em Transferência  4.190   901 
 Receitas financeiras  4.190   901 
Valor Adicionado Total a Distribuir  10.719.440   10.007.900 
Distribuição do Valor Adicionado  10.719.440   10.007.900 
 Pessoal e encargos  11.006.396   9.951.985 
 Impostos, taxas e contribuições  44.152   50.249 
 Despesas financeiras, juros, aluguéis  5.944   5.665 
 Déficit do exercício  (337.051)  - 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

1. Contexto Operacional: a. Breve histórico da entidade: A Casa de 
Saúde Santa Marcelina, entidade sem fins lucrativos, localizada em São 
Paulo-SP reconhecida de utilidade pública pelas autoridades federais, es-
taduais e municipais, firmou contrato de gestão com o Governo do Estado 
de São Paulo, em 30 de maio de 2.007 que foi renovado em 01 de junho 
de 2017, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde regida pela 
Lei Complementar nº 846 de 04 de junho de 1.998, para regulamentar o 
desenvolvimento das ações e serviços de saúde no Ambulatório de Es-
pecialidades Médicas da Zona Leste. A Secretaria de Estado da Saúde e 
a Casa de Saúde Santa Marcelina firmaram em 27 de dezembro de 2019 
um instrumento com a fixação das condições em que ocorrerá a rescisão 
do Contrato de Gestão a encerrar em 31 de dezembro de 2019 relativo ao 
Ambulatório Médico de Especialidades da Zona Leste celebrado em 1º de 
junho de 2017. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 180 (cento e oiten-
ta) dias, a contar da rescisão do Contrato de Gestão, conforme disposto na 
Cláusula Décima, Parágrafo Quarto, para quitar suas obrigações e prestar 
contas de sua gestão, bem como proceder a devolução de eventuais saldos 
financeiros à CONTRATANTE. O Contrato de Gestão, findo o exercício de 
2019, acumula um Passivo a descoberto de R$ 2.777,888 e, as obrigações 
serão inteiramente suportadas pela mantenedora Casa de Saúde Santa 
Marcelina. A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Ambulatório 
Estadual de Especialidades Médicas, mediante o cumprimento integral do 
contrato de gestão acima mencionado tem por finalidade atender com seus 
recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS – Sistema Único de 
Saúde, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência 
e sua capacidade operacional os serviços descritos em sua área de atu-
ação, item b abaixo. b. Áreas de atuação - A Organização tem por finali-
dade atender exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, 
oferecendo os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades 
abaixo descritas, conforme sua tipologia: 1. Atendimento Ambulatorial;  
2. Programas Especiais e Novas Especialidades de Atendimento. c. Da ma-
nutenção - Os recursos econômico-financeiros da O.S.S. Ambulatório de 
Especialidades são provenientes: 1. Dos recursos previstos no contrato de 
gestão firmado com o Governo do Estado de São Paulo; 2. De serviços que 
possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde; 3. De doações 
e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; 4. De rendimentos 
de aplicações financeiras e de outros ativos pertencentes ao patrimônio 
que estiver sob a administração da O.S.S.; 5. Obtenção de empréstimos 
com organismos nacionais e internacionais. O resultado econômico que ob-
tiver dos serviços que presta será aplicado na melhoria de suas instalações, 
recursos humanos e recursos materiais. d. Da organização - A estrutura 
orgânica do Ambulatório Médico de Especialidades está composta por: 1. 
Conselho de Administração; 2. Diretoria Executiva. 2. Execução do Con-
trato de Gestão: Foram executadas as atividades abaixo demonstradas 
com observância fixada pelo artigo 117, da Instrução nº 02/2016 do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo:
                                                                               Total de 2019  
Consultas Médicas Contratado Produção      %
Nº de Primeiras Consultas Ambulatoriais 39.000 21.294 -45,4
Nº Inter consultas ambulatoriais 60.636 57.946 -4,44
Nº de Consultas subsequentes ambulatoriais  204.000 200.591 -1,67
Total 303.636 279.831 -7,84
                                                                             Total de 2019         
Consultas Não Médicas  Contratado Produção          %
Nº Consultas não Médicas Ambulatoriais 38.412 49.087 27,79
Nº de Procedimentos Terapêuticos (sessões) 8.220 7.718 -6,11
Total 46.632 56.805 21,82
                                                                             Total de 2019         
 Contratado Produção          %
Nº Cirurgias ambulatoriais CMA  1.200 1.200 0
Nº Cirurgias ambulatoriais CMA  4.320 4.320 0
                                                                             Total de 2019         
Nº de atividade SADT Contratado Produção          %
Diagnóstico por Ultrassonografia 12.600 10.576 -16,06
  Diagnóstico por Tomografia 5.556 5.693 2,47
  Diagnóstico por Ressonância  Magnética 1.932 2.272 17,6
  Diagnostico. por Medicina Nuclear in Vivo 1.728 908 -47,45
  Diagnóstico por Endoscopia 6.600 8.060 22,12
  Métodos Diagnósticos em especialidades 12.180 11.507 -5,53
   Total 40.596 39.016 -3,89
Instalação    2019    2018   2017
N.º de Consultórios – Média 54 54 54
N.º de Leitos – observação com nebulização 2 2 2
Nº de salas de enfermagem 6 6 6
Nº de sala de pequenas cirurgias/procedimentos 1 1 1
Nº de salas para nebulização 0 0 0
Nº de sala para Nebulização / Medicação e 
Hemotransfusão com 05 cadeiras + observação (Adulto) 1 1 1
Nº de sala para Nebulização / Medicação e 
Hemotransfusão com 02 cadeiras + observação (Infantil) 1 1 1
Nº de salas de curativo contaminado 2 2 2
Nº de Sala de Curativo Limpo 1 1 1
Nº de Boxes para procedimentos médicos  6 6 6
Nº de Sala para atendimento de urgência / Emergência 2 2 2
Nº de salas de exames 6 6 6
Nº de salas de dispensação de medicação p/TB e HIV 1 1 1
O Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas Santa Marcelina da 
Zona Leste atende integralmente e sem distinção a toda a população gratu-
itamente. 3. Principais Práticas Contábeis: 3.1. Declaração de conformi-
dade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orien-
tações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou 
a Norma ITG 2002 – relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e fo-
ram autorizadas para emissão em 22 de janeiro de 2020. 3.2. Bases para 
elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis 
são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram 
elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis 
para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis 
descritas a seguir. a. Contas de resultado:O reconhecimento das receitas 
e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência de exercício. Os valores recebidos e empregados dos Contratos de 
Gestão originados de contratos com a Secretaria de Estado da Saúde do 
Estado de São Paulo, são registrados da seguinte forma, em conformidade 
com a CPC07 (R1): • Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebi-
mento de recursos é reconhecido um ativo (caixa e equivalentes de caixa) 
em contrapartida a projeto a executar no passivo circulante. • Consumo 

Atividades Operacionais 2019 2018
Déficit líquido  (337.051)  - 
Ajustes para conciliar o resultado 
para fluxo de caixa  (774.266)  847.563 
 Depreciação  91.147   257.287 
 Contingências  (850.033)  (248.026)
 Contrapartida de Imobilizado no 
 passivo não circulante  (15.380)  1.098.103 
 Transferências patrimôniais -  (259.801)
Variações no capital circulante  1.253.801   (774.891)
 Adiantamentos  (8.545)  (38.772)
 Estoques  46.763   (166.731)
 Outros créditos  (1.191)  (1.208)
 Depósitos judiciais  957.596   (52.069)
 Contas a receber  47.255   (47.255)
 Fornecedores  136.045   (38.333)
 Obrigações Trabalhistas  47.818   (8.503)
 Obrigações Sociais  2.124   (10.755)
 Obrigações tributárias  14.764   (7.867)
 Provisões de férias e encargos  85.686   (25.999)
 Contas a pagar serviços terceiros  (15.832)  (119.045)
 Serviços mantenedora  (24.093)  (315.923)
 Outras contas a pagar  12.428   10.315 
 Verbas a aplicar investimentos  (47.255)  47.255 
 Transferência entre filiais  238   - 
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 479.535   72.672 
Atividades de Investimento 
 Aquisições de bens no imobilizado ao custo  (212.428)  (7.772)
 Baixas de bens no imobilizado  136.662   16.030 
 Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimento  (75.767)  8.258 
Atividades de Financiamento 
Depósitos judiciais  -   52.069 
Caixa Líquido consumido nas 
Atividades de Financiamento  -   52.069 
Variação de caixa e equivalentes de caixa   66.717   132.999 
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  134.842   1.843 
Saldo de caixa e equivalentes de 
caixa no final do exercício  201.559   134.842 
Variação de caixa e equivalentes de caixa   66.717   132.999 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Passivo  Notas 2019 2018
Circulante   3.514.796   3.198.581 
 Fornecedores   323.095   187.051 
 Obrigações trabalhistas  10a  475.945   428.127 
 Obrigações sociais  10b  142.137   140.013 
 Obrigações tributárias  11  89.550   74.786 
 Férias e encargos a pagar   922.363   836.677 
 Servicos com terceiros   672.284   688.116 
 Provisão para processos judidiais  12  118.737   14.445 
 Serviços prestados por mantenedora a pagar 13  679.538   703.631 
 Contas a pagar    90.908   78.480 
 Verbas a aplicar investimento   -   47.255 
 Transferência entre filiais   238   - 
Não Circulante    1.085.994   2.055.699 
 Obrigações sociais   -   957.596 
 Provisão para processos judidiais  12  3.271   - 
 Recursos aplicados em ativo permanente 14  1.082.723   1.098.103 
Patrimonio líquido (Passivo a descoberto)  15  (2.777.888)  (2.440.836)
Total do Passivo + patrimônio líquido   1.822.902   2.813.444 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

como despesa: Quando ocorrem os gastos dos contratos de gestão, são re-
conhecidas as despesas e receitas correspondentes em montantes equiva-
lentes, ou seja, sem impacto no resultado do exercício. • Aquisição de bens: 
Quando ocorre a aquisição de bens dos contratos de gestão são reconhe-
cidos os ativos imobilizados e intangíveis, em contrapartida a uma receita 
diferida no passivo não circulante. • Rendimentos de aplicações financeiras: 
Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras são reconhecidos 
os acréscimos de ativos em contrapartida a projeto a executar no passivo 
circulante. b. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem, depósitos 
bancários e aplicações financeiras de curto prazo que estão registradas 
pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do 
balanço; c. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor 
de realização, dos dois o menor. O custo determinado pelo método de aval-
iação dos estoques usando-se o custo médio e, em geral, compreendem 
os materiais utilizados na operação da Entidade (medicamentos, materiais 
hospitalares, materiais cirúrgicos e materiais de consumo), sendo que os 
mesmos se apresentam livres de ônus ou gravames. d. Imobilizado:Itens 
do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou doa-
ção, deduzido de depreciação acumulada e perda de redução ao valor re-
cuperável acumuladas, quando necessário. A depreciação é reconhecida 
no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis es-
timadas de cada parte de um item do imobilizado; e. Valor de recuperação 
de ativos (“impairment”):O imobilizado é revisto, se forem identificadas 
circunstâncias que indiquem que o valor contábil pode não ser recuper-
ável. f. Passivo circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
incorridos; g. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando 
a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido; h. Receita diferida (recursos 
aplicados em ativos permanentes): Os valores reconhecidos como re-
ceita diferida representam os ativos imobilizados e intangíveis recebidos 
ou adquiridos, mensurados ao valor justo, e ativos adquiridos de terceiros, 
que são reconhecidos como uma receita diferida no passivo não circulante 
e são reconhecidos no resultado do exercício, de acordo com o regime de 
competência, no mesmo prazo e pelos mesmos montantes das despesas 
de depreciação e amortização do ativo imobilizado em atendimento a CPC 
07 (R1);A subvenção para investimentos é alocada ao resultado de acordo 
com a depreciação do item e esta registrado como dedução da despesa 
de depreciação. i. Contribuição ao INSS e impostos: Conforme legisla-
ção vigente, a Associação Beneficente Casa de Saúde Santa Marcelina é 
uma entidade filantrópica e imune ao pagamento do INSS (cota patronal) 
conforme art. 195, §7º da CF/88 e aos Impostos conforme a o art. 150, VI, 
“c” da CF/88; j. Uso de estimativa: A preparação das demonstrações con-
tábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premissas, no 
seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e 
passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores 
reais podem ser diferentes daqueles estimados. k. Receitas com trabalhos 
voluntários: As receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são 
mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes 
que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mer-
cado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no re-
sultado do exercício como receita no grupo de receitas operacionais em con-
trapartida nas despesas operacionais. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Estão representadas substancialmente a saldos em contas bancárias e 
aplicações financeiras de curto prazo em fundo de investimento FIQ DI:
Descrição       2019       2018
Fundo fixo de caixa 500 500
Aplicações financeiras – recursos com restrição 201.059 134.342
Total 201.559 134.842
5. Contas a Receber: Descrição      2019       2018
Termo de retirratificação nº 02/2018 Investimentos 0,00 47.255
Total 0,00 47.255
Assinado em 27 de dezembro de 2018 o Termo de Retirratificação nº 
02/2018 referente a investimento para aquisição de 01 (um) aparelho de 
videogastroscópio flexível para trato gastrointestinal. 6. Adiantamentos: Os 
saldos em aberto estão representados como segue:
Descrição      2019       2018
Adiantamento a funcionários 97.688 89.262
Adiantamento compulsório 10.765 10.645
Total 108.453 99.907
7. Estoques: Os estoques existentes em 31 de dezembro estão valorizados 
pelo custo médio, que não superam o valor de mercado e estão assim dis-
criminados: Descrição      2019       2018
Drogas e medicamentos                9.516  87.895
Equipto. proteção individual, mat. manutenção e diversos 430  3.043
Gêneros Alimentícios                  654  0
Tecidos e confecções              30.747  24.979
Produtos de limpeza              44.048  29.573
Órteses e próteses              30.484  54.961
Material médico hospitalar e prod. Laboratório.        248.634  232.554
Papelaria materiais de escritório e descartáveis         63.065  41.336
Total 427.578 474.341
8. Imobilizado: Os bens de uso estão demonstrados com base no valor 
original de custo deduzido da depreciação, conforme demonstrado a seguir:
  Depre-  Líquido    Líquido
Descrição      Custo      ciação       2019      2018
Aparelhos médicos e cirúrgicos 1.626.091 1.034.500  591.591  556.572
Móveis e utensílios 495.755 390.770  104.985  112.766
Máquinas e equipamentos 177.079 124.446  52.633  56.514
Veículos 50.203 41.256  8.947  8.947
Instalações 247.012 170.110  76.902  90.480

Equipamentos de informática 334.675 315.543  19.132  31.068
Aparelhos odontológicos 30.946 15.236  15.710  18.802
Subtotal 2.961.761 2.091.861  869.900  875.149
Benfeitorias em propriedade 
de terceiros 733.783 520.960  212.823  222.954
Total imobilizado  3.695.544 2.612.821  1.082.723  1.098.103
A movimentação está demonstrada a seguir:   Trans-
    ferên-
Descrição - Custo          2018 Adições     Baixas     cias         2019
Aparelhos médicos 
e cirúrgicos 1.472.528 168.850 1.528.626 - 1.626.091
Móveis e utensílios 495.062 24.690 23.997 - 495.755
Máquinas e equipamentos 169.815 11.128 3.864 - 177.079
Veículos 50.203 0 0 - 50.203
Instalações 247.012 0 0 - 247.012
Equipamentos de 
informática 420.429 7.760 93.514 - 334.675
Aparelhos odontológicos 30.946 0 0 - 30.946
Subtotal 2.885.995 212.428 136.662 0 2.961.761
Benfeitorias imóveis 
de terceiros 733.783   0 - 733.783
Total do Imobilizado 3.619.778 212.428 136.662 0 3.695.544
    Trans-
Descrição    ferên-
Depreciação         2018 Adições   Baixas     cias         2019
Aparelhos médicos 
e cirúrgicos - 915.956  - 132.616   14.072  - -1.034.500
Móveis e utensílios - 382.296  - 32.075   23.601  - -390.770
Máquinas e 
equipamentos - 113.301  - 15.009   3.864  - -124.446
Veículos - 41.256   -   -  - -41.256
Instalações - 156.532  - 13.578   -  - -170.110
Equipamentos de 
informática - 389.361  - 19.696   93.514  - -315.543
Aparelhos odontológicos - 12.142  - 3.094   -  - -15.236
Subtotal - 2.010.845  - 216.068   135.052  0 -2.091.862
Benfeitorias imóveis 
de terceiros - 510.829  - 10.131   -  - -520.960
Total da depreciação - 2.521.674  - 226.199   135.052  0 -2.612.821
A amortização das benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao Institu-
to das Irmãs de Santa Marcelina é calculada com base no prazo do contrato 
de gestão celebrado com o Governo do Estado de São Paulo. 9. Intangível: 
Descrição Taxas anuais de depreciação       2019       2018
Software  18.814 18.814
Amortizações Acumulada 20% (18.814) (18.814)
Total  - -
10. Obrigações Com Pessoal e Encargos Sociais: 
(a) Obrigações Trabalhistas - Descrição       2019       2018
Salários a pagar 473.104 427.398
Pensão Alimentícia 1.170 729
Rescisões 1.671 -
Total 475.945 428.127
(b) Obrigações Sociais - Descrição       2019       2018
INSS a recolher 52.631 58.264
FGTS a pagar 83.810 77.149
INSS a recolher – retenções 5.320 4.065
Outros 376 535
Total – Circulante 142.137 140.013
11. Obrigações Tributárias: Descrição       2019       2018
PIS/COFINS/CSLL retida de terceiros 18.436 17.801
IRRF retido de terceiros 13.563 12.777
IRRF s/salários 56.183 44.208
ISS retido de terceiros 1.368 -
Total 89.550 74.786
12. Provisão Para Contingências: Constituída pela Administração, de 
acordo com a avaliação de risco elaborada pela assessoria jurídica na data 
do balanço, nos diversos processos de natureza trabalhista, que a Enti-
dade figura como ré.  A entidade consoante NBC TG25 contabiliza a perdas 
prováveis, cujos montantes estão assim representados:
Descrição 2019 2018
Reclamações trabalhistas CP 118.737 14.445
Total de contingências no passivo circulante 118.737 14.445
Reclamações trabalhistas LP 3.271 0
Total de contingências no passivo 

 Continua [...]


