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 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr. João Luiz Trevelim - AME Promissão - Irmandade da Santa Casa de Andradina

 AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE PROMISSÃO - DR. JOÃO LUIZ TREVELIM
(Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0004-30

Demonstrações Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (valores expressos em reais)

Ativo Circulante Nota 2020 2019 Passivo Circulante Nota 2020 2019
    

Caixa e equivalentes 3.2 241.760 117.060 Fornecedores 4.1 109.449 150.926
Adiantamentos 3.3 29.944 21.620 Serviços médicos 4.2 430.228 429.846
Estoques 3.4 135.617 123.846 Obrigações com funcionários 4.3 221.336 212.060
Despesas à apropriar 3.5 63 79 Obrigações sociais 4.4 51.322 49.754

4.4 84.524 68.014
Rateios à repassar 4.5 3.858 4.309
Férias e encargos a pagar 4.3 400.180 408.012

Total do Ativo Circulante 407.385 262.605 Total do Passivo Circulante 1.300.897 1.322.921

Não Circulante Não Circulante
Depósitos judiciais 3.420 0 Receitas diferidas 4.6 2.577.716 2.768.071
Imobilizado 3.886.858 3.590.895
(-) Deprec. acumulada (3.088.614) (2.765.326) Total do Passivo Não Circulante 2.577.716 2.768.071
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.858.613 3.858.613
(-) Amort. acum. benfeitorias (1.461.200) (1.306.855)
Intangível 74.948 74.948 Passivo a descoberto (PL)
(-) Amortização acum. intangível (70.486) (62.991) Patrimônio social 6a (439.103) 5.241

6b 171.415 (444.344)
Total do Ativo Não Circulante 3.203.540 3.389.284 Total do Patrimônio Líquido  (267.688) (439.103)

TOTAL DO ATIVO 3.610.925 3.651.889 TOTAL DO PASSIVO 3.610.925 3.651.889

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(valores expressos em reais)

Método Indireto
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 2020 2019
(A) Resultado Líquido Ajustado

171.415 (444.344)
Depreciação/Amortização 485.128 476.456
Receitas Diferidas (190.355) (255.939)
(=) Resultado Ajustado 466.189 (223.827)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante
Adiantamentos (8.325) (1.841)
Estoque (11.772) 9.471
Despesas a Apropriar 16 6
Depositos Judiciais (3.420) 8.750
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (23.500) 16.385
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante 
Fornecedores (41.477) (8.546)
Serviços Médicos 382 3.037
Obrigações com Funcionários 9.276 (54.196)
Obrigações Sociais 1.568 (6.435)
Obrigações Fiscais 16.511 (9.354)
Férias e Encargos a Pagar (7.832) 62.639
Rateios à Repassar (452) (765)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (22.025) (13.619)
Total das atividades operacionais (A+B+C) 420.664 (221.061)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição do imobilizado no período (295.963) (220.350)
Total das atividades de investimento (295.963) (220.350)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2) 124.700 (441.411)
Saldo das disponibilidades no início do exercício 117.060 558.471

241.760 117.060
Variação ocorrida no período 124.700 (441.411)

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(valores expressos em reais)

Nota 2020 2019
Receita bruta de serviços 7   
Receitas com contrato de gestão 11.993.940 11.551.010
Receita líquida de serviços 11.993.940 11.551.010

(-) Custos dos serviços prestados   
Custos dos medicamentos e materiais (477.312) (460.121)
Custos com pessoal (4.009.283) (4.098.704)
Custos com serviços de terceiros (7.062.014) (7.130.537)

(11.548.609) (11.689.361)

445.331 (138.351)

Outras receitas (despesas) opercionais 8
448 10.061

Outras receitas 4.6 473.005 477.288
Outras despesas (262.241) (316.886)
Despesas com depreciações e amortições (485.128) (476.456)

(273.916) (305.993)

171.415 (444.344)

AME Promissão – Produção Assistencial
Primeiro Semestre de 2020

Linha de Contratação Contratado Realizado
Consultas Médicas 30.000 23.084
Consultas Não Médicas 4.200 4.156
Pequenas Cirurgias 1.920 2.177
SADT Externo 9.990 9.252
Total 46.110 38.669

AME Promissão – Produção Assistencial
Segundo Semestre de 2020

Linha de Contratação Contratado Realizado
Consultas Médicas 28.000 30.959
Consultas Não Médicas 4.200 4.305
Cirurgias 2.280 2.930
SADT Externo 9.990 9.952
Total 44.710 48.146

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 Ao Provedora da 

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME PROMISSÃO 
Promissão - SP 

                                                                                                                                                   Opinião  
Examinamos as demonstrações contábeis da OSS – IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE ANDRADINA – AME PROMISSÃO, que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 

naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

-
DINA – AME PROMISSÃO em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 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 de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo 

-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 

para fundamentar nossa opinião. Ênfase, Conforme a nota 6b a entidade apresen-
tou um superávit no exercício corrente de R$ 171.415 (Cento e Setenta e Um Mil, 
Quatrocentos e Quinze Reais). No entanto, o seu patrimônio líquido no exercício 
de 2020, apresenta-se descoberto em R$ (267.688), (Duzentos e Sessenta e Sete 
Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais), esse fator demonstra um grau de endivida-
mento que pode comprometer as atividades futuras da Entidade caso a situação 
não se reverta com superávits nos próximos exercícios. Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor, A administra-
ção 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 con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações 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 ad-
ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis, A administração é responsável pela elaboração das de-
monstrações 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 Lu-
crativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, 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 respon-
sável 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. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis, Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas 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 dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

-
pectiva 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 de auditoria, exercemos julgamento 

-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-

-
nião. O risco de não 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 contro-

• Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade 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 obti-
das, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-

-
cional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-

forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fu-
turas 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 consta-

-

Promissão (SP), 01 de fevereiro de 2021.

OSS – Irmandade da Santa Casa de Andradina – AME PROMISSÃO

(Em reais)

1 - Contexto operacional. A Irmandade da Santa Casa de Andradina (SP) é uma 

regendo-se por Estatutos Sociais e demais disposições legais aplicáveis. A enti-
-

rou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde. 

de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Promissão-SP. 2 
 As demonstra-

ções contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas 
da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, 
que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de conta-
bilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também 
os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 – Entidades Sem 
Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – 
Comitê de Pronunciamentos Técnicos. 3 -  Descrições das principais práticas 
contábeis. 3.1 - Ativos circulantes e não circulantes. Os ativos estão demons-
trados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, 
atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.
3.2 - Caixa e Equivalentes. Composto pelas contas correntes bancárias e apli-

Caixa e Equivalentes 2020 2019
Caixa 1.163 903
Aplicações 240.598 116.157
Total 241.760 117.060

3.3 - Adiantamentos. Refere-se a adiantamentos de férias de funcionários. 
Adiantamentos 2020 2019
Adiantamentos de Férias 29.944 21.620
Total  29.944 21.620

3.4 - Estoques. Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, ava-
liados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.
Estoque 2020 2019
Materiais administrativos 11.054 8.542
Uniformes e equip. funcionais - 700
Materiais de copa, cozinha, hie e l 8.153 1.063
Materiais médicos - 16.411
Medicamentos diversos 22.249 12.180
Medicamentos controlados - 3.489
Materiais hospitalares 87.236 6.906
Materiais de hig.e limpeza (almox) - 6.604
Materiais de informática (almox) - 4.756
Materiais de manutenção (almox) 6.022 4.072
Materiais de seg.do trab. (almox) - 578
Materiais de enfermagem (almox) - 55.410
Equip. de proc. eletr. Dados - 903
Equipamentos elétricos em geral - 1.190
Bens diversos de ativo imobilizado 903 -
Gêneros alimentícios - 1.042
Total 135.617 123.846

3.5 - Despesas a Apropriar. Refere-se aos prêmios de seguros do prédio a apropriar. 
 Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabil-

mente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação. 
 

Imobilizado Taxa 
Depr

Saldo 
31/12/19

Transf. 
Aquisi-
ções

Transf. 
Baixas

Depr/Amort 
Acumulada

Saldo 
31/12/20

Móveis e utensílios 10% 263.293  -    -   (232.491) 30.802

Equipamentos de proces-
samento de dados

20% 486.883  -    -   (476.655) 10.228

Instrumental cirúrgicos 10% 37.746 3.148  -   (31.655) 9.239

Equipamentos telefônicos 10% 2.396  -    -   (1.757) 639

Equipamentos elétricos 
gerais

10% 269.095  -    -   (234.880) 34.215

Equipamentos eletro-
médicos

10% 2.319.599 10.217  -   (1.913.867) 415.950

Equipamentos de apoio 10% 211.883 281.200  -   (197.310) 295.773

Benfeitorias em imóveis de 
terceiros

4% 3.858.613 1.398  -   (1.461.200) 2.398.812

Total 7.449.509 295.963  -   (4.549.814) 3.195.658

INTANGÍVEL

10% 74.948  -    -   (70.486) 4.462

Total 7.524.457 295.963  -   (4.620.300) 3.200.120

4-Passivo Circulante e Não Circulante. São demonstrados pelos valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações incorridos. 4.1 - Fornecedores. Refere-se aos fornecedores de materiais e 
serviços cujos a serem pagos. 4.2 - Serviços Médicos. Referente a valores a serem 
pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo AME Promissão para aten-
dimento dos pacientes. 4.3 - Obrigações com Funcionários. Demonstrados nesse 
subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, 
direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhis-
tas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados. 

Obrigações com Funcionários 2020 2019
Salários a pagar 198.936 212.060
Indenizações trabalhistas 22.400 -
Total 221.336 212.060
Féras a pagar 370.537 377.789
Encargos sobre férias 29.643 30.223
Total 621.516 620.072

4.4- Obrigações Sociais e Fiscais. Refere-se a valores reti-
dos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a títu-
lo de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher em 2020.

Obrigações Sociais 2020 2019
INSS a recolher - funcionários 20.625 18.303
INSS a recolher - prest. serv. PJ 141 106
FGTS a recolher 30.555 31.346
Total Obrigações Sociais 51.322 49.754

Obrigações Fiscais
IRRF sobre salários 32.289 29542
IRRF prest. serviços PJ 6.393 5.042
Retenção PIS/COFINS/CSLL 44.227 31.530
ISSQN a recolher 1.615 1.899
Total Obrigações Fiscais 84.524 68.014
Total 135.846 117.768

4.5- Rateios a repassar. Corresponde ao valor a ser repassado a OSS Irmanda
de da Santa Casa de Andradina referente ao rateio de despesas administrativas. 

Conta 2020 2019
Rateio a repassar 3.858 4.309
Total  3.858 3.858

4.6 – Receitas Diferidas, Conforme determinado nas normas brasileiras de conta-
-

tais, as subvenções destinadas a investimentos, 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 - Isenções Previdenciárias e Fiscais Usufruídas. São demonstrados a seguir 
os valores relativos às isenções como se devido fosse gozada durante o exercício.

Isenções 2020 2019
Isenção da cota patronal de INSS 965.777 950.308
Isenção de COFINS 374.464 361.485
Total  1.340.241 1.311.792

6 - Patrimônio líquido. (a) Patrimônio Social - É representado em valores que 
compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescidos ou diminuídos de superá-

(b) Resultado do exer-

superávit de R$ 171.415 (Cento e setenta e um mil, quatrocentos e quinze re-
ais). O resultado apurado será incorporado ao patrimônio social. 7- 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 aulo. 
8 - Despesa. As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competên-

9 - Outras informações.
-

10 - Contas de Compensação. A Irmandade da Santa Casa de Andradina-SP - Ame 
-

reta no Patrimônio da entidade, porém, constam dos Balancetes mensais, sendo 

Promissão-SP, 31 de dezembro de 2020. 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(valores expressos em reais)

Patrimônio Patrimônio
Social Exercício Liquido

Saldo em 31 de Dezembro de 2018  692.155  (686.914)  5.241 

Patrimônio Social
 (686.914)  686.914  -   

 (444.344)  (444.344)
 5.241  (444.344)  (439.103)

Patrimônio Social
 (444.344)  444.344  -   

Superávit do exercício 2020  171.415  171.415 
 (439.103)  171.415  (267.688)


