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 COMUNICADO
Em conformidade com a Lei Complementar nº 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 2021 E 2020
 (Em unidades de Reais R$)

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante Nota 2021 2020 Passivo Circulante Nota 2021 2020
  

Caixa e equivalentes  3.2 382.152 241.760 Fornecedores 4.1 92.720 109.449
Adiantamentos 3.3 40.974 29.944 Serviços médicos 4.2 408.858 430.228
Estoques 3.4 102.375 135.617 Obrigações com funcionários 4.3 195.342 221.336
Despesas à apropriar  3.5 56 63 Obrigações sociais 4.4 48.980 51.322

4.4 81.147 84.524
Rateios à repassar 4.5 3.032 3.858
Férias e encargos a pagar 4.3 363.834 400.180

Total do Ativo Circulante 525.557 407.385 Total do Passivo Circulante 1.193.912 1.300.897

Não Circulante Não Circulante
Depósitos judiciais 4.220 3.420 Receitas diferidas 4.6 2.239.251 2.577.716
Imobilizado 3.6 3.938.166 3.886.858
(-) Deprec. acumulada (3.321.429) (3.088.614) Total do Passivo Não Circulante 2.239.251 2.577.716
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.6 3.858.613 3.858.613
(-) Amort. acum. benfeitorias (1.615.544) (1.461.200)
Intangível 3.6 76.238 74.948 Passivo a descoberto (PL)
(-) Amortização acum. intangível (74.389) (70.486) Patrimônio social 6a (267.688) (439.103)

Superávit do exercício 6b 225.956 171.415

Total do Ativo Não Circulante 2.865.875 3.203.540 Total do Patrimônio Líquido (41.732) (267.688)

TOTAL DO ATIVO 3.391.432 3.610.925 TOTAL DO PASSIVO 3.391.432 3.610.925

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em unidades de Reais R$)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 2021 2020
A. Resultado 
Superávit do exercício 225.956 171.415
Depreciação/Amortização 391.062 485.128
Receitas Diferidas  (338.465)  (190.355)
Resultado Ajustado 278.553 466.189
B. Ativo Circulante e Não Circulante
Adiantamentos  (11.030)  (8.325)
Estoque  33.243  (11.772)
Despesas a Apropriar 7 16
Depositos Judiciais  (800)  (3.420)
(Aumento) Redução  21.420  (23.500)
C. Passivo Circulante 
Fornecedores  (16.730)  (41.477)
Serviços Médicos  (21.370)  382 
Obrigações com Funcionários  (25.994)  9.276 
Obrigações Sociais  (2.341)  1.568 
Obrigações Fiscais  (3.377)  16.511 
Férias e Encargos a Pagar  (36.346)  (7.832)
Rateios à repassar  (826)  (452)
Aumento (Redução)  (106.984)  (22.025)
Total das atividades operacionais (A+B+C)  192.989  420.664 
2. DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição do imobilizado no período  (52.597)  (295.963)
Total das atividades de investimento  (52.597)  (295.963)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)  140.392  124.700 
Saldo das disponibilidades no início do exercício 241.760 117.060

382.152 241.760
Variação ocorrida no período 140.392 124.700

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

 (Em unidades de Reais R$)

Nota 2021 2020
Receita bruta de serviços 7   
Receitas com contrato de gestão 11.148.065 11.993.940
Receita líquida de serviços 11.148.065 11.993.940
(-) Custos dos serviços prestados 8  
Custos dos medicamentos e materiais  (517.780)  (477.312)
Custos com pessoal  (3.737.973)  (4.009.283)
Custos com serviços de terceiros  (6.416.663)  (7.062.014)

(10.672.416)  (11.548.609)
 475.649  445.331 

Outras receitas (despesas) operacionais 7/8
 11.586  448 

Outras receitas  420.882  473.005 
Outras despesas  (291.098)  (262.241)
Despesas com depreciações e amortizações  (391.062)  (485.128)

 (249.693)  (273.916)
Superávit do exercício 6b  225.956  171.415 

AME Promissão – Produção Assistencial
Primeiro Semestre de 2021

Linha de Contratação Contratado Realizado
Consultas Médicas 25.200 23.557
Consultas Não Médicas 4.200 4.340
Cirurgias Ambulatoriais (CMA/cma) 1.920 2.133
SADT Externo 12.000 11.010
Total 43.320 41.040

AME Promissão – Produção Assistencial
Segundo Semestre de 2021

Linha de Contratação Contratado Realizado
Consultas Médicas 25.200 23.269
Consultas Não Médicas 4.200 4.324
Cirurgias Ambulatoriais (CMA/cma) 1.920 1.994
SADT Externo 12.000 11.178
Total 43.320 40.765

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Ao Provedor da 

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME PROMISSÃO 
                                          Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE ANDRADINA – AME PROMISSÃO, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta-

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME PROMISSÃO em 31 

Brasil. Base para opinião, Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

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

a entidade apresentou um superávit no exercício corrente de R$ 225.956 (Duzentos 
e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais), entretanto, seu patrimônio 
líquido no exercício de 2021, apresenta-se negativo (à descoberto) em R$ 41.732, 
(Quarenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais. Esse fator demonstra um grau 
de endividamento insatisfatório, mais que vem sendo revertido, portanto, faz se que a 

essa condição. 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 expres-
samos 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 conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma re-
levante. 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 contá-
beis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins 
Lucrativos 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. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis, Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjun-
to, 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 relevantes quando, individualmente ou em 

-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e inter-

.

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

opinião. 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 bur-

intencionais..........................................................................................................               
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 

Entidade....................................................................................................................
• 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 ou condições que pos-

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

divulgações forem inadequadas. 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 ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

-
.......

........................................................................       ..
Promissão (SP), 08 de março de 2022. 
 

OSS – Irmandade da Santa Casa de Andradina – AME PROMISSÃO

(Em unidades de reais R$)

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

regendo-se por estatuto social e demais disposições legais aplicáveis. A entida-

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

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 con-
tabilidade 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.

-

3.1.2 Men-
surados ao valor justo por meio do resultado.

-

-

-
-
-

vo que não tenha sido designado como um instrumento de hedge efetivo. Os 

valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no re-
sultado. São apresentados como 
ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 me-

-
vos não circulantes). Os ativos mensurados ao custo amortizado da Entidade 
compreendem caixa e equivalentes de caixa, recursos vinculados a projetos.
3.2 - Caixa e Equivalentes. Composto pelas contas correntes bancárias e apli-

Caixa e Equivalentes 2021 2020
Caixa 1.097 1.163

308.933 170.659
72.122 69.938

Total 382.152 241.760

3.3 - Adiantamentos. O saldo em aberto nessa rubrica refere-se a pagamen-
tos antecipados de férias a funcionários que serão descontados no exercício 
seguinte.
Adiantamentos 2021 2020
Adiantamentos de Férias 32.267 29.944
Adiantamento a Fornecedores 8.707  -   
Total  40.974 29.944

3.4 - Estoques. Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, ava-
liados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

Estoques 2020 2021
Estoque de Prod. e Mat. Administrativos 10.487 11.054
Estoque de Prod. e Mat. Copa Coz. Hig. e Limpeza 6.513 8.153
Estoque de Drogas e Medicamentos Diversos 16.860 22.249
Estoque de Prod. e Mat. de Uso Hospitalar 61.990 87.236
Estoque Prod. e Mat. P/ Manut. em Geral (Almox.) 5.623 6.022
Estoque Bens Ativo Imob. Diversos 903 903
Total 102.375 135.617

3.5 - Despesas a Apropriar. Refere-se ao saldo de seguro predial englobando também 
máquinas, equipamentos e materiais, a apropriar conforme a realização mensal, pelo pe-
ríodo de vigência da apólice a encerrar-se no exercício seguinte onde ocorre a renovação.

 Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabil-
mente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação. 

31/12/2020 Aquisições Baixa Deprec/Amort 31/12/2021
Moveis e utensílios 263.293 - (249.106) 14.187
Equip. de proc. de dados 490.031 16.989 - (485.454) 21.566
Instrumental cirúrgicos 37.746 - (34.128) 3.618
Equipamentos telefônicos 2.396 - (1.917) 479
Equipamentos elétricos Gerais 279.312 - (252.222) 27.090
Equipamento eletromédicos 2.600.799 34.319 - (2.089.036) 546.082
Equipamento de apoio 213.281 - (209.566) 3.715
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.858.613 - (1.615.544) 2.243.069

7.745.472 51.307 - (4.936.974) 2.859.806
Intangível -
Softwares 74.948 1.290 (74.389) 1.849
Total 7.820.420 52.597 - (5.011.363) 2.861.655

4-Passivo Circulante e Não Circulante. São demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações incorridos. 4.1 - Fornecedores. São obrigações de cur-
to prazo com terceiros, referente a aquisição de bens, materiais e serviços.4.2 
- Serviços Médicos. Refere-se aos valores a serem pagos pela prestação de 
serviços dos médicos contratados pelo AME Promissão para atendimento aos 
pacientes. 4.3 - Obrigações com Funcionários. Demonstrados nesse subgru-
po, estão todos os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês 
subsequente, e o montante de férias reconhecido pelo direito adquirido mensal-
mente pelos funcionários acrescidos de seus respectivos encargos trabalhistas. 
Obrigações com Funcionários 2021 2020
Salários a pagar 195.342 198.936
Indenizações trabalhistas a pagar  -   22.400

195.342 221.336
Féras a pagar 336.315 370.537
Encargos sobre férias a pagar 27.519 29.643

363.834 400.180
Total 559.176 621.516

4.4- Obrigações Sociais e Fiscais. Refere-se a valores retidos de fun-
cionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impos-
tos e contribuições, que a entidade deverá recolher no próximo exercício.
Obrigações Sociais 2021 2020
INSS s/ Fopag 17.610 20.625
INSS s/ Serviços Prestados por PJ 290 141
FGTS a Pagar 31.080 30.555
Total Obrigações Sociais 48.980 51.322

Obrigações Fiscais
IRRF s/ Salários 33.325 32.289
IRRF s/ Serviços Prestados por PJ 6.021 6.393
PIS, COFINS e CSLL Retidos a Recolher 40.595 44.227
ISSQN Retido a Recolher 1.206 1.615
Total Obrigações Fiscais 81.147 84.524
Total 130.127 135.846

4.5- Rateios a repassar. Corresponde ao valor a ser repassado mensalmente a OSS Ir-
mandade da Santa Casa de Andradina referente ao rateio do salário da superintendência.                                     
Conta 2021 2020
Repasse a OSS - Rateio Salário Superintendente 3.032 3.858
Total  3.032 3.858

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

subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em con-
tas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado 
se dá por ocasião da depreciação ou alienação. A entidade reconhece mensalmente 
a receita de subvenções para investimento, à mesma medida em que contabiliza a 
despesa com  a depreciação do ativo imobilizado adquirido com esses recursos. 
4.7 Contingências Judiciais, A Entidade é parte em dois processos ju-
diciais relacionados abaixo, decorrentes do curso normal de suas ati-
vidades, cujo risco estimado para essas ações, está abaixo da expec-

Processo Autor/Requerente Valor Risco
0010904-16.2021.5.15.0062 Sind. Dos Empreg. Estab. De Serv. 

Saúde de Araçatuba
50.000 Possível

1000273-97.2022.8.26.0322 20.000 Possível
70.000

5 Isenções Usufruídas, São demonstrados a seguir os valores relati-

2021 2020
INSS 896.817 965.777
COFINS 344.744 374.464
CSLL 20.336 15.427

1.261.898 1.355.668

6 Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) (a) Patrimônio Social - É de-
monstrado pelos valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescidos 

(b) Resultado do exercício – O exercício de 2021 resultou em um superávit de R$ 
225.956 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais) que será 
incorporado ao patrimônio social. 7 Receitas, As receitas são registradas mensal-
mente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes do Contrado de 
Gestão com Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 8 Despesas, As despesas 
estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através 

 9 Segu-
ros, Os seguros contratados com as coberturas demonstradas a seguir, são conside-

Bens Segurados Riscos cobertos Cobertura
Prédio e instalações Incêndio, explosão, fumaça e queda de aeronave 7.700.000

Danos elétricos 500.000
2.000.000

Perda de aluguel 30.000
Subtração de bens 200.000
Responsabilidade Civil 50.000
Vendaval, furacão, ciclone, tornado e queda de granizo 500.000

10 Legislação Fiscal,

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

 (Em unidades de Reais R$)

Patrimônio Superávit/ Patrimônio

Social Exercício Liquido
 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)

Superávit do exercício de 2020, incorporado 
ao Patrimônio Social

 171.415  (171.415)  -   

Superávit do exercício 2021  225.956  225.956 
 (267.688)  225.956  (41.732)

 11 Contas de Compensa-
ção, A Irmandade da Santa Casa de Andradina-SP – Ame Promissão, utiliza-

-

apresentação das demonstrações contábeis foram suprimidas....................................   

Promissão-SP, 31 de dezembro de 2021.

 


