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 COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Edmon Alexandre Salomão - AME Andradina - Irmandade da Santa Casa de Andradina

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA - DR. EDMON ALEXANDRE SALOMÃO
(Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0002-78

Demonstrações Contábeis  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018.  (valores expressos em reais)

Ativo Nota 2019 2018 Passivo Nota 2019 2018
  Circulante   Circulante
     Disponibilidades 3.1  283.010  851.855      Fornecedores 4.1  175.952  133.095 
     Créditos a Receber 3.2  -  250.000      Serviços médicos 4.2  683.067  627.681 
     Adiantamentos 3.3  31.545  51.576      Obrigações com funcionários 4.3  253.785  258.034 
     Estoques 3.4  129.418  154.053      Obrigações sociais 4.4  65.897  77.702 
     Despesas a Apropriar 3.5  3.360  3.043 4.4  83.590  93.844 

 447.333  1.310.528      Outras Obrigações 4.5  4.309  5.442 
     Férias e encargos a pagar 4.6  495.574  466.852 

 1.762.174  1.662.649 
  Não Circulante   Não Circulante

      Contigêcias trabalhistas 4.7  16.337 
     Imobilizado 3.6  4.273.699  4.306.930       Receitas diferidas 4.8  638.759  1.081.088 
     (-) Depreciação Acumulada  (3.669.018)  (3.353.237)  655.096  1.081.088 
     Benfeitorias Imóv.Terceiros  4.520.940  4.520.940 
    (-) Amort. Acum. Benfeitorias  (4.486.863)  (4.398.282)  Patrimonio Liquido (Passivo descoberto) 5
     Intangível 3.6  61.851  61.851       Patrimonio Social 5.a  (352.122)  117.419 
    (-) Amort. Acum. intangível  (61.851)  (57.115)       Resultado do Exercício 5.b  (979.057)  (469.541)

 638.759  1.081.088  (1.331.178)  (352.122)
Total do Ativo  1.086.092  2.391.616 Total do Passivo  1.086.092  2.391.616 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(valores expressos em reais)
Método Indireto  2.019 2018

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
(A) Resultado Líquido Ajustado

 (979.057)  (469.541)
     Depreciação e Amortização  483.973  743.714 
     Contigências trabalhistas  16.337 
  Receitas Diferidas  (442.329)  (654.228)
     (=) Resultado Ajustado  (921.076)  (380.055)

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante
     Creditos a Receber  250.000  222.000 
     Adiantamentos  20.032  113.230 
     Estoques  24.635  (47.610)
     Despesas a Apropriar  (317)  554 

(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante  294.350  288.174 
(C) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante 

     Fornecedores  42.857  18.370 
     Serviços médicos  55.387  27.058 
     Obrigações com funcionários  (4.249)  6.518 
     Obrigações sociais  (11.805)  4.509 

 (10.254)  (28.529)
     Férias e encargos a pagar  28.722  37.073 
     Outras Obrigações  (1.133)  (545)

(=) Acrésc./Decréscimo do Passivo Circulante  99.525  64.452 

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAC. (A+B+C)  (527.202)  (27.429)

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Baixa de Imobilizado  5.637  13.003 
Aquisição do Imobilizado  (47.280)  (102.489)

TOTAL DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS  (41.644)  (89.486)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)  (568.845)  (116.915)

SALDO DAS DISP. NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  851.855  968.770 

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO  (568.845)  (116.915)
SALDO DAS DISP. NO FINAL DO EXERCÍCIO  283.010  851.855 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(valores expressos em reais)
Patrimônio 

Social
Resultado 

do Exercício
Total do Pat-

rimônio Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2017  (166.623)  284.042  117.419 
Superávit do exercício  2017 - incorporado ao P. Social  284.042  (284.042)  - 
Superávit do Exercício  (469.541)  (469.541)

Saldo em 31 de Dezembro de 2018  117.419  (469.541)  (352.122)

Superávit do exercício  2018 - incorporado ao P.  Social  (469.541)  469.541  - 

 (979.057)  (979.057)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019  (352.122)  (979.057)  (1.331.178)

                     

 - Contexto operacional: A Irmandade da Santa Casa de Andradina (SP) é 

tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. 

2009, alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização 

 
As 

contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de 
acordo com a ITG 2002(R1) e 
com a Lei nº 6.404/76. Descrições das principais práticas contábeis - 
3 - Ativos circulantes e não circulantes: Os ativos estão demonstrados 
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, 
atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado. 
3.1 – Disponibilidades: Composto do caixa, contas correntes bancárias e 

balanço.
Disponibilidades 2019 2018AME ANDRADINA
Caixa 546 660
Aplicações Bco Brasil 282.464 851.195
TOTAL 283.010 851.855

3.2 – Créditos a receber: 2019 – Não apresenta saldo a receber em 
2020, todos os recursos foram recebidos dentro do exercício de 2019. 
2018 - Saldo a receber de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil reais), 

previsto repasse em 12/2018, porém pago no exercício seguinte (02/2019). 
3.3- Adiantamentos: Referem-se a adiantamentos de salários e férias de 
funcionários, e também concernente, a antecipação de pagamento junto à 
fornecedores, de acordo com a negociação acordada entre as partes. 3.4 – 
Estoques: Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, avaliados 
ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

ESTOQUES 
2019 2018

AME ANDRADINA
Medicamentos 20.254 19.028
Materiais Hospitalares 72.970 93.657
Outros Materiais 36.195 41.368
TOTAL 129.418 154.053

 3.5 – Despesas a apropriar: Refere-se aos prêmios de seguros do prédio e 
veículo à apropriar. 3.6- Imobilizado: Os bens imobilizados são registrados 
e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os 
respectivos encargos de depreciação de acordo com a vida útil estimada 
do bem.

Conta 
Imobilizado

Taxa 
Depr.

Liquido 
31/12/2018

Vr Aq. / 
Baixa

Deprec. 
Ano

Saldo 
Liquido 

31/12/2019
Moveis e utens. 10% 145.334 7.251 (74.647) 77.938

Maq. e equip. 10% 751.654 33.542 (297.794) 487.402
Equip. proc. de 
Dados 20% 56.705 850 (18.214) 39.341

Total 953.693 41.643 (390.655) 604.681
Benf. em imóveis 
de terceiros 20% 122.659 - (88.581) 34.078

Total 1.076.352 41.643 (479.236) 638.759

Intangível

Software 20% 4.736 (4.736)

Total 1.081.088 41.643 (483.973) 638.759
4 - Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações incorridos. 4.1 – Fornecedores: Refere-se aos 
fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram 
vencidos. 4.2 – Serviços Médicos: Referente a valores a serem pagos a título de 
honorários aos médicos contratados pelo AME Andradina para atendimento dos 
pacientes. 4.3- Obrigações com Funcionários: Demonstrados nesse subgrupo, 
os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte e 
diversos valores descontados da folha de pagamento que serão repassados. 

OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS
2019 2018AME ANDADINA

Salários e ordenados a pagar 236.243 239.748
Seguro de vida em grupo 52 74
Rescisões contratuais a pagar 2.394 876
Convenio Unimed 215 199
Descontos a repassar 4.652 300
Convênio Amplacard 7.520 8.106
Convênio Odontolive 532 676
Indenizações trabalhistas 6.000
Convênio Clinica Lago 2.178 2.055
TOTAL 253.785 258.034

4.4- Obrigações Sociais e Fiscais: Refere-se a valores retidos de funcionários, 
fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos e contribuições, que 
a Entidade deverá recolher em 2020. 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS
2019 2018AME ANDRADINA

INSS a recolher 25.829 29.836
40.067 41.155

PIS a folha de pagamento a pagar - 6.683
Contribuição confederativa / assistencial - 27
SUB - TOTAL 65.897 77.702
IRRF sobre salários 53.418 42.385
IRRF sobre serviços PJ 8.472 7.570
PIS / COFINS e CSLL 16.748 40.981
ISSQN a recolher 4.952 2.909
Sub - Total 83.590 93.844
TOTAL 149.487 171.546

4.5 – Outras Obrigações:   Corresponde ao valor a ser repassado a OSS 
Irmandade da Santa Casa de Andradina, referente ao rateio de despesas 
administrativas e também empréstimos de medicamentos com terceiros para 
consumo na Entidade. 4.6 – Férias e encargos a pagar: Corresponde ao saldo 
de direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos 
trabalhistas. 4.7 – Provisão de riscos e processos judiciais: A Entidade 
é parte em ação judicial de natureza trabalhista. A Administração acredita, 
apoiada na opinião e nas estimativas de seus advogados e consultores legais, 

4.8 - Receitas Operacionais Diferidas: Conforme determinado nas normas 

deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre 
a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou 
alienação do bem. Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como 
receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo 
valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado. 5 - Patrimônio 
Líquido (Passivo a Descoberto): (a) Patrimônio Social - É representado em 
valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescidos ou diminuídos 

 
(b) Resultado do exercício

e nove mil e cinquenta e sete reais). O resultado apurado será incorporado ao 
patrimônio social quando da aprovação em assembleia. 6- Receitas: As receitas 
são registradas mensalmente, em obediência ao regime de Competência, 
e são provenientes de Convênio com Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo. 7-Despesas: As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime 

8 - Isenções Previdenciárias 
e Fiscais Usufruídas: São demonstrados a seguir, os valores relativos às 

exercício.
ISENÇÕES - AME ANDRADINA 2019 2018

INSS cota Patronal 1.305.554 1.235.760,51
520.412 513.708,00

TOTAL 1.825.965,99 1.749.468,51

9- Legislação Fiscal: 
-

Andradina-SP, 31 de dezembro de 2019.
Dr. Fábio Antonio Obici   Doglas Eden Talhavini     Patricia S. Modenez Ferreira
  Diretor-Presidente            Diretor-Financeiro                CRC-235653/O-0
CPF: 092.739.258-55       CPF: 031.613.078-87           CPF: 295.811.378-74

Produção Assistencial 2019- AME Andradina

Tipo de Atendimento Contratado Realizado

Consultas Médicas 70.400 66.509

Consultas Não Médicas 19.800 19.826

Cirurgias Ambulatoriais CMA 4.450 5.150

Cirurgias Ambulatoriais cma 2.900 3.409

SADT Externo 10.404 11.275

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)
Nota 2019 2018

Receitas Bruta de Serviços 6
   Receitas com contrato de gestão 16.755.042 16.228.379

(-) Custos Serviços Prestados
  Custos dos Medicamentos e Materiais (818.491) (729.643)
  Custos c/Pessoal (5.547.122) (5.232.757)
  Custos c/Serviços Terceiros (10.997.614) (10.353.850)

(17.363.227) (16.316.250)
Resultado Bruto (608.185) (87.871)

(Despesas) Receitas Operacionais 7
  Financeiras Líquidas (3.206) 55.505
  Outras Despesas (416.522) (427.169)
  Outras Receitas 4.8 447.597 660.481
  Doações/Donativos 85.231 73.228
  Despesas com Depreciação e Amortização (483.973) (743.714)

(370.871) (381.670)

Resultado Líquido do Exercício (979.057) (469.541)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da OSS – Irmandade da Santa Casa de Andradina – AME 
ANDRADINA, Andradina-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do OSS – 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME ANDRADINA, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 

o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 6.404/76 
e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas 
e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 
2002 e Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 

Ênfase: 
Conforme a nota (5) a entidade 
de R$ 979.057 (Novecentos e Setenta e Nove Mil e Cinquenta e Sete 

líquido no exercício de 2019, apresenta um passivo a descoberto de R$ 
1.331.178 (Hum Milhão Trezentos e Trinta e Um Mil, Cento e Setenta e Oito Reais), 
esse fator demonstra um grau de endividamento que pode comprometer as 
atividades futuras da Entidade. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem 
o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e 
Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir 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 distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

demonstrações contábeis, 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 

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, 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos 

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 demonstrações contábeis ou 

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 

trabalhos.
                                 Andradina (SP), 29 de janeiro de 2.020.

ACS AMÉRICA AUDITORES
Alberto Francisco Costa

CRC 1SP026990/O-2
Contador CRC 1SP164292/O-0


