
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH Gestora do - HEELJ 
CNPJ: 18.972.378/0002-01 

Balanço Patrimonial 
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Em reais) 
 

ATIVO Notas 
Explicativas 

2017 2016 
(Reapresentado) 

2016 

CIRCULANTE   9.216.884,66 2.165.518,64 2.165.518,64 

Caixa e equivalentes de caixa 4 8.878.773,21 1.135.683,14 1.135.683,14 

Contas a receber 5 59,272,07 856.130,03 856.130,03 

Outros créditos 6 0,00 28.208,38 28.208,38 

Estoques 7 218.287,65 145.497,09 145.497,09 

Depósitos e Bloqueios Judiciais 8 60.551,73 0,00 0,00 

NÃO CIRCULANTE   0,00 0,00 0,00 

Imobilizado 9 0,00 0,00 4.684.849,57 

Intangível 10 0,00 0,00 34.793,11 

(-)Subvenções a Apropriar 11 0,00 0,00 -4.719.642,68 

TOTAL DO ATIVO   9.216.884,66 2.165.518,64 2.165.518,64 

     

ATIVO COMPENSADO   42.942.946,77 66.801.437,27 26.148.256,14 

Bens Cedidos 19 997.949,36 997.949,36 997.949,36 

Bens adquiridos Com recurso do contrato de gestão 19 7.741.098,55 5.420.672.36 0,00 

Subvenções Governamentais 17 34.203.898,86 65.803.487,91 25.150.306,78 
     

     

TOTAL DO ATIVO + ATIVO COMPENSADO   52.159.831,43 68.966.955,91 28.313.774,78 

 
 

PASSIVO Notas 
Explicativas 2017 2016 

(Reapresentado) 2016 

CIRCULANTE   9.216.884,66 2.165.518,64 2.165.518,64 

Fornecedores 12 972.450,54 881.658,77 881.658,77 

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 13 782.051,29 444.984,43 444.984,43 

Outras obrigações 14 29.576,25 7.252,91 7.252,91 

Obrigações tributárias 15 239.533,41 145.528,46 145.528,46 

Estoques de terceiros 16 0,00 400,00 400,00 

Subvenções governamentais a realizar 17 6.578.850,02 0,00 0,00 

Provisões trabalhistas e encargos 18 614.423,15 685.694,07 685.694,07 

PATRIMONIO LIQUIDO   0,00 0,00 0,00 

TOTAL DO PASSIVO   9.216.884,66 2.165.518,64 2.165.518,64 

     

PASIVO COMPENSADO   42.942.946,77 66.801.437,27 26.148.256,14 

Bens Cedidos 19 997.949,36 997.949,36 997.949,36 

Bens adquiridos Com recurso do contrato de gestão 19 7.741.098,55 5.420.672.36 0,00 

Subvenções Governamentais 17 34.203.898,86 65.803.487,91 25.150.306,78 

TOTAL (PASSIVO + PL + PASSIVO COMPENSADO)  52.159.831,43 68.966.955,91 28.313.744,78 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 



 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH Gestora do - HEELJ 
CNPJ: 18.972.378/0002-01 

Demonstração do Resultado do Exercício 
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Em reais) 
 

DESCRIÇÃO Notas 
Explicativas 2017 2016 

(Reapresentado) 2016 

RECEITAS OPERACIONAIS 20 24.570.601,27 14.786.598,64 14.741.296,59 

Com Restrição       

Programa atividade de saúde  24.216.121,90 14.786.598,64 14.741.296,59 

 Receita Verbas Rescisórias     354.479,37 0,00 0,00 

CUSTOS COM PROGRAMAS 21 -18.510.686,90 -13.994.748,19 -13.949.446,14 

Programa atividade de saúde       

Custo de pessoal próprio  -6.943.719,20 -7.447.581,86 -7.447.581,86 

Medicamentos e material  -968.390,62 -958.427,39 -958.427,39 

Depreciação  0,00 0,00 -378.297,46 

Custos de serviços assistenciais e de apoio  -8.278.150,89 -5.165.139,43 -5.165.139,43 

 Custo de Bens adquiridos contrato de gestão   -2.320.426,19 -423.599,51   0,00 

SUPERÁVIT BRUTO  6.059.914,37 791.850,45 791.850,45 

        

DESPESAS OPERACIONAIS  -6.154.951,64 -817.309,33 -817.309,33 

Despesas administrativas 22a      

Aluguéis  -101.872,06 -123.647,36 -123.647,36 

Depreciação  0,00 0,00 0,00 

Gerais e administrativas  -1.010.023,54 -202.481,73 -202.481,73 

Impostos, Taxas e Tarifas  -68.373,91 -50.931,08 -50.931,08 

Serviços prestados por terceiros  -777.955,00 -440.249,16 -440.249,16 

     

Despesas Glosas SES-GO 22b    

Folha de servidores SES/GO  -4.196.727,02 0,00 0,00 

DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  -95.037,27 -25.458,88 -25.458,88 

        

RESULTADO FINANCEIRO 23 95.037,27 25.458,88 25.458,88 

Rendimentos de Aplicação Financeira  93.425,87 20.644,40 20.644,40 

Descontos Financeiros Obtidos  1.611,40 4.814,48 4.814,48 

        

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO  0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

A demonstração de resultado abrangente não foi apresentada, pois não há operações registradas sobre esse 
conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente. 



 
 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH Gestora do - HEELJ 
CNPJ: 18.972.378/0002-01 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Em reais) 
 

EVENTOS Patrimônio 
Social 

Outras 
Reservas 

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 

Superávit / 
Déficit 

Total do 
Patrimônio 

Líquido 

Saldo em 01 de Janeiro de 2016 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Movimentação do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Superávit / Déficit do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recursos de Superávit com Restrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos de Gestão e Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Saldo em 31 de dezembro de 2016 0,00  0,00 0,00 0,00 

Ajustes do exercício anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Movimentação do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Superávit / Déficit do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recursos de Superávit com Restrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos de Gestão e Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Saldo em 31 de dezembro de 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



 
 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH Gestora do - HEELJ 
CNPJ: 18.972.378/0002-01 

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC  
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Em reais) 
 

  2017 2016 
(Reapresentado) 

 2016 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais       

Superávit (Déficit) do Período 0,00 0,00  0,00 

     

Ajustes por:     

(+) Depreciação 0,00 0,00  378.297,46 

(+) Provisões -71.270,92 -50.560,69  -50.560,69 

     

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes     

Contas a receber 796.857,96 1.201.375,04  1.201.375,04 

Outros créditos 28.208,38 38.864,71  38.664,71 

Estoques -72.790,56 -57.519,92  -57.519,92 

Despesas pagas antecipadamente -60.551,73 0,00  0,00 

Subvenções Governamentais a apropriar 0,00 0,00  45.302,05 

     

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes     

Fornecedores 90.791,77 -67.499,24  -67.499,24 

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 337.066,86 -118.534,29  -118.534,29 

Outras obrigações 22.323,34 4.453,40  4.453,40 

Obrigações tributárias 94.004,95 30.643,21  30.643,21 

Estoques de terceiros -400,00 -565,00  -565,00 

Subvenções Governamentais a Realizar 6.578.850,02 -41.424,81  -41.424,81 

     

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 7.743.090,07   1.362.631,92 

     

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento       

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo 0,00 0,00  -423.599,51 

     

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de 
Investimento 0,00 0,00  -423.599,51 

        

(=) Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 7.743.090,07 939.032,41  939.032,41 

     

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 1.135.683,14 196.650,73  196.650,73 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 8.878.773,21 1.135.683,14  1.135.683,14 

        

(=) Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 7.743.090,07 939.032,41  939.032,41 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH Gestora do - HEELJ 

CNPJ: 18.972.378/0002-01 
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 
(Em reais) 

 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e 
econômicos, qualificada como Organização Social, fundada em 08 de setembro de 2013 com sede e foro em Goiânia, Goiás, 
tem por finalidade básica a promoção de ações de atenção à saúde, atuando como organização social, com compromisso 
de desenvolver projetos inclusivos de relevância, que privilegiem o ser humano, sua coparticipação, sua ética e dignidade, 
por meio de ações sociais, educacionais, tecnológicas e práticas de gestão, contribuindo com construção de uma sociedade 
justa, fraterna, participativa e solidária. 
 
Recentemente o Governo de Estado de Goiás, mais especificamente a SES-GO - Secretária de Estado da Saúde de Goiás, 
com intuito de aperfeiçoar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo-os a qualidade 
na assistência em suas Unidades, aderiu ao modelo de parceria na Gestão da saúde, atribuindo esta função às Organizações 
Sociais – OS. 
 
Com isso o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH foi selecionado através de um processo de Chamamento Público 
e vinculado ao contrato de Gestão nº 004/2014/SES/GO e 1º termo aditivo contratual, passou a gerir o Hospital Estadual 
Ernestina Lopes Jaime – HEELJ, localizado no município de Pirenópolis Goiás, que atende a população local, população 
flutuante composta por turistas que visitam a cidade histórica e de municípios circunvizinhos como Corumbá de Goiás, 
Cocalzinho e Abadiânia. A Unidade oferece especialidades médicas nas áreas de Cardiologia, Clínica Médica, Ginecol. 
Obstetrícia, Ortopedia, Dermatologia, Psiquiatria, Pediatria, Infectologia, Cirurgia Geral, Endocrinologia, Geriatria e 
Neurologia, além de contar com profissionais técnicos como: Biomédico, Enfermeiro, Nutricionista, Assistente Social, 
Fisioterapeuta, Psicólogo. 
 

2. BASE DE PREPARAÇÃO 
 

2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
As demonstrações financeiras individuais, cuja conclusão foi aprovada em Reunião da Diretoria em 05 de março de 2017, 
abrangem apenas as operações do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, vinculadas ao contrato de gestão nº 
004/2014/SES/GO e seu 1º termo de aditivo contratual do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – HEELJ e foram 
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente, no que tange à Interpretação 
Técnica ITG 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na 
Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 (R1) – Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 
1.305/2010, com exceção do reconhecimento da receita em detrimento do valor do custo da depreciação, no caso de 
aquisição de bens com recursos do contrato de gestão, por força do entendimento da ITG 1000, essência sobre a forma e 
Norma Brasileira de Contabilidade TG 1000 – Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009, 
cujas sínteses estarão demonstradas a seguir: 
  
2.2 BASE DE MENSURAÇÃO 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ativos e passivos financeiros 
estão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, nos casos aplicáveis. 
 
2.3 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO 
As demonstrações financeiras da entidade são mensuradas utilizando a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
entidade atua (“moeda funcional”), que no caso do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH/HEELJ é o Real (“BRL” 
ou “R$”). Para fins de apresentação, estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais. 
 
2.4 USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração utilize de premissas e julgamentos na determinação 
do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição 
da vida útil dos bens do ativo imobilizado, quando existentes, estoques e provisão para contingências. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
 
As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas 
vêm sendo seguidas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 

 
3.1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 
(a) Ativos financeiros não derivativos 
O Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa que são reconhecidos inicialmente na 
data em que foram originados. 
 
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saldos de bancos e aplicações financeiras de curto prazo, de alta 
liquidez, com prazos de vencimentos inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerário. 
 

(b) Passivos financeiros não derivativos 



Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto se torna uma parte 
das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas, canceladas ou vencidas. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, os passivos financeiros não derivativos do Instituto estavam representados basicamente por 
fornecedores de materiais e de serviços, reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. 
 

3.2 ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 
 
(a) Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado e do intangível são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação ou 
amortização acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas, quando aplicável. 
 
O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, por meio do contrato de gestão nº 004/2014/SES-GO, administra o HEELJ 
e todos os bens adquiridos com recursos do contrato. Pelo novo entendimento à regra contábil, esses bens deixaram de ser 
registrados no imobilizado e no intangível. O contrato de gestão define que tais bens são do Estado e que ao final do contrato 
estes serão devolvidos a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás – SES-GO. Os bens adquiridos no decurso do exercício 
passaram a ser registrados em contas de controle "contas de compensação". Estes bens, por sua vez, continuam, apenas, 
sendo registrados pelo custo histórico de aquisição. 
 
(b) Depreciação/Amortização 
As depreciações/amortização são calculadas pelo método linear às taxas que consideram o tempo de vida útil-econômica 
estimado dos bens. Contudo, a depreciação, cuja regra define que deve ser calculada pela estimativa de vida útil, deixou de 
ser aplicada aos bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, em virtude de estes não serem de propriedade do 
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, mas, sim, do Estado de Goiás. 

 
 

3.3 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL (“IMPAIRMENT”) 
O valor contábil do ativo imobilizado é revisto a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Contudo, em virtude do novo 
entendimento à regra contábil, os bens adquiridos com recursos do contrato de gestão 004/2014, deixaram de ser registrados 
no imobilizado e no intangível do Instituo, conforme informado no item 3.2 acima descrito. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado caso o valor contábil do ativo exceda seu valor 
recuperável estimado. Para o exercício de 2017, não foram identificados indícios de perdas para os valores registrados no 
ativo imobilizado. 

 
3.4 ESTOQUES 

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo 
método de avaliação dos estoques, usando-se o custo médio de aquisição e, em geral, compreendem os insumos de 
utilização na operação do Instituto (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo etc.), sendo que os mesmos 
se apresentam livres de ônus ou gravames. 
 

3.5 PASSIVOS CONTINGENTES  
 

Os passivos contingentes não são provisionados em detrimento do item 9.6, combinado com o item 9.19, ambos da cláusula 
nona – dos recursos humanos, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 004/2014-SES-GO, o qual prevê que o 
Estado de Goiás passa a ser o responsável por estas contingências. Contudo, quando as perdas forem avaliadas como 
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, estes são divulgados em Nota explicativa 
especifica. 
      
 

3.6  PROVISÕES 
As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de evento 
passado, seja provável que para solução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa 
ser razoavelmente estimado. As provisões são constituídas, revistas e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nas 
datas das demonstrações. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar uma 
obrigação.  
 

3.7 PATRIMÔNIO SOCIAL 
O Instituto reverte integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na manutenção de seus objetivos. 
 

3.8 APURAÇÃO DO RESULTADO 
Os Superávit e Déficit são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios de Contabilidade, em especial os Princípios 
da Oportunidade e da Competência. No que se refere às subvenções para custeio e investimento, estas são apropriadas em 
conta do passivo , enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento em resultado. 
 

3.9 TRIBUTAÇÃO 
O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o 
superávit, por isso nenhum imposto, sobre o superávit, foi provisionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito. 
A base de cálculo, para apuração do PIS, é o valor da folha de pagamento. O percentual aplicado para a apuração do PIS é 
de 1% sobre o valor da folha. O valor apurado é recolhido mensalmente. 
 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 



Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o total de caixa e equivalentes de caixa, com restrições, era composto da seguinte 
forma: 
 

DESCRIÇÃO   2017 2016 
(Representado) 

2016 

Caixa - Fundo fixo  452,33 27,00 27,00 

Bancos       2.806.425,85        24,70        24,70  

Aplicações financeiras (a)  6.071.895,03             1.135.631,44     1.135.631,44 

         

TOTAL   8.878.773,21             1.135.683,14     1.135.683,14 

 
(a) as aplicações financeiras referem-se substancialmente as contas de cadernetas de poupança no banco Caixa Econômica 
remunerada a taxa de mercado. Esse saldo consiste em valor de liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos, 
no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro e sujeitos a um risco insignificante na mudança de valor. 
 
Cada recurso recebido em razão do contrato de gestão é alocado em conta corrente que foram criadas especificamente para 
geri-lo e aplicá-lo devidamente. Entretanto, o IBGH é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão sujeitos 
a restrições e/ou vinculação por parte do contratante. 
 

5. CONTAS A RECEBER 
 
 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

Subvenções Governamentais a Receber (a)  0,00 856.130,03 856.130,03 

Ressarcimento de Verbas Rescisórias (b)  59.272,07 0 0 
     

TOTAL  0,00 28.208,38 28.208,38 

 
a) Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de Subvenções Governamentais a Receber é de R$ 856.130,03, referente 

a antecipação de custo/despesas relativo aos valores repassados pela SES/GO, em relação ao contrato de gestão 
004/2014SES-GO e seus aditivos. Contudo, para o exercício de 2017 não houve o reconhecimento do crédito de 
subvenção a favor da Entidade, em virtude do custo/despesa, ter sido menor que os valores repassados, para o 
período em análise. 
 

b) Em 31 de dezembro de 2017, o saldo equivalente a Contas a receber é de R$ 59.272,07, referente ao 
ressarcimento das versas trabalhistas rescisórias, conforme itens 9.6 e 9.19 do primeiro termo aditivo do contrato 
de gestão 004/2014SES-GO. Entretanto, este montante poderá sofrer alteração quando da manifestação da 
SES/GO que, até o fechamento contábil do exercício 2017, não proveu resposta 

 
6. OUTROS CRÉDITOS 
 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

Adiantamentos de autônomos  0,00 171,85 171,85 

Adiantamentos a fornecedores (a)  0,00 894,13 894,13 

Adiantamento a empregados (b)  0,00 17.145,98 17.145,98 

Empréstimo a receber  0,00 9.996,42 9.996,42 

     
     

TOTAL  0,00 28.208,38 28.208,38 

 
(a) referem-se a pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviços terceirizados, sendo em sua maioria pela 
ausência de retenções de tributos por parte do instituto. Este valor foi abatido durante o exercício de 2017, na medida em 
que os pagamentos aos fornecedores foram realizados. 
 
(b) refere-se ao saldo final dos pagamentos efetuados a colaboradores a título de férias gozadas durante o exercício de 2017. 
 

7. ESTOQUE 
 
Em 31 de dezembro de 2017, os estoques estavam assim compostos e estão apresentados pelo valor de custo médio de 
aquisição. Nos valores abaixo, são considerados os estoques entregues pela SES/GO no processo de transferência da 
gestão, deduzidos os já consumidos até 31/12/2017. 
 



DESCRIÇÃO  2017 2016 
(Reapresentado) 

2016 

Medicamentos e Medicamentos de Controle Especial  58.059,69 50.754,06 50.754,06 

Correlatos  81.922,27 54.415,30 54.415,30 

Materiais de uso e consumo Laboratório e Almoxarifado  37.180,38 25.888,00 25.888,00 

Materiais de escritório  7.096,85 10.378,41 10.378,41 

Uniformes e equipamentos de segurança  34.028,46 1.775.64 1.775.64 

Gêneros alimentícios  0,00 2.285,68 2.285,68 

TOTAL  218.287,65 145.497,09 145.497,09 

 
 

8. DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 
 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

Depósitos Judiciais (a)  45.256,89 0,00 0,00 

Bloqueios Judiciais (b)  15.294,84 0,00 0,00 

     
     

TOTAL  60.551,73 0,00 0,00 

 
(a) referem-se a depositos em juizo perante a Justiça do Trabalho enquanto da recorrencia de reclamatoria trabalhista. 
 
(a) referem-se a bloqueios em conta corrente apos determernicaçao judicial de reclamatoria trabalhista. 
 

9. IMOBILIZADO 
 
Conforme Nota 3,2, o saldo de Ativo imobilizado existente em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram transferidos para os 
grupos de Ativo Compensado e Passivo Compensado, pelo valor histórico, levando em consideração o novo entendimento 
contábil, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, onde toda aquisição deve ser reconhecida em conta de 
resultado, uma vez que o bem não pertence ao Gestor do HEELJ. Os bens adquiridos com recursos do contrato de Gestão 
estão demonstrados na Nota 19 letras “a” e “b”. 
 
 
 
10. INTANGÍVEL 
 
Conforme Nota 3,2, o saldo de Ativo Intangível existente em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram transferidos para os 
grupos de Ativo Compensado e Passivo Compensado, pelo valor histórico, levando em consideração o novo entendimento 
contábil, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, onde toda aquisição deve ser reconhecida em conta de 
resultado, uma vez que o bem não pertence ao Gestor do HEELJ. Os bens adquiridos com recursos do contrato de Gestão 
estão demonstrados na Nota 19 letras “a” e “b”. 
 
11. SUBVENÇÕES A APROPRIAR 
 
Conforme Nota 3,2, o saldo de Ativo Imobilizado e Intangível existente em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram transferidos 
para os grupos de Ativo Compensado e Passivo Compensado, pelo valor histórico, levando em consideração o novo 
entendimento contábil, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, onde toda aquisição deve ser reconhecida 
em conta de resultado, uma vez que o bem não pertence ao Gestor do HEELJ. Os bens adquiridos com recursos do contrato 
de Gestão estão demonstrados na Nota 19 letras “a” e “b”.. Desta forma, este grupo de conta deixou de existir. 
 
12. FORNECEDORES 
  

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(reapresentado) 2016 

Fornecedores de materiais (a)  318.557,73 217.889,64 217.889,64 

Fornecedores de serviços (b)  653.892,81 663.769,13 663.769,13 

     

TOTAL  972.450,54 881.658,77 881.658,77 

 
(a) os fornecedores de materiais são decorrentes de aquisições, em sua grande maioria, de medicamentos, material médico 
hospitalar e outros insumos, necessários a atividade operacional da unidade. 
 



(b) os fornecedores de serviços são decorrentes da contratação de prestadores de serviços externos para executar atividades 
operacionais e administrativas na gestão da unidade em atendimento ao contrato de gestão 004/2014 IBGH-HEELJ. 
 
 13.OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

Salários e ordenados a pagar  311.821,88 267.145,48 267.145,48 

Rescisões a pagar  944,93 959,77 959,77 

Rpa a pagar  207.510,98 10.099,97 10.099,97 

INSS a recolher  210.195,15 123.214,34 123.214,34 

FGTS a recolher  45.614,25 38.535,86 38.535,86 

PIS s/ folha a recolher  5.964,10 4.989,01 4.989,01 

Contribuição sindical a recolher  0,00 40,00 40,00 

TOTAL  782.051,29 444.984,43 444.984,43 

 
 14.OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 
Em 31 de dezembro de 2017, as Outras Obrigações estavam assim compostas: 

 

DESCRIÇÃO  2017 2016 
(Reapresentação) 

2016 

Aluguel a pagar  937,00 880,00 880,00 

Penhora Judicial a Pagar  155,10 0,00 0,00 

Energia Elétrica a Pagar  24.347,07 0,00 0,00 

Agua e esgoto a pagar  3.007,88 2.504,36 2.504,36 

Telefones a pagar  1.129,20 3.868,55 3.868,55 

TOTAL  29.576,25 7.252,91 7.252,91 

 
15.OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

IRRF s/ salários a recolher  82.622,07 81.287,33 81.287,33 

IRRF s/ RPA a recolher  85.809,68           1.553,60      1.553,60 

IRRF COD 1708 a recolher  3.295,26 3.134,89 3.134,89 

PIS/COFINS/CSLL COD 5952 a recolher  30.587,56 29.542,15 29.542,15 

ISS s/ RPA a recolher  8.491,10 404,56 404,56 

INSS retido s/ NF a recolher  20.746,60 20.745,70 20.745,70 

ISS retido s/ NF a recolher  7.981,14 8.860,23 8.860,23 

     

TOTAL  239.533,41 145.528,46 145.528,46 

 
 
16. ESTOQUE DE TERCEIROS 
 

DESCRIÇÃO  2017 2016 
(Reapresentado) 2016 

Estoque de terceiros SES/GO  0,00 400,00 400,00 
     

TOTAL  0,00 400,00 400,00 

 
 
 
 



17.SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR 
 
O montante de subvenções governamentais a realizar, proveniente do Contrato de Gestão 004/2014/SES/GO Instituto 
Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, está composto da seguinte forma: 

Ano 

Subvenção 

Recebida 

(+) 

Rendimento 

aplicação 

(+) 

Custo Imob. 

Anterior 

(-) 

Outras 

Receitas 

(+) 

Reconh. 

Custo de 

Glosa e 

Ajustes 

(-) 

Custos 

Realizados 

(-) 

Saldo Sub. a 

Executar 

(Passivo) ou a 

Receber (Ativo) 

Subvenção 

Prevista 

Anual 

Saldo Acum. 

Sub. 

a Receber 

Conforme 

Cronograma 

Anual 

Valor do 

Contrato 

/Aditivo 

Saldo 

Acumulado 

de Subvenção 

a Receber 

Saldo Sub. 

Acumulada 

a Executar 

(Pos.) ou 

Défcit (Neg.) 

Custo Médio 

Mensal 

2014   4.988.490,60  

       

82.590,97  

        

86.368,02  

           

166,00  0,00 

    

1.394.852,86    3.590.026,69  

    

5.196.344,37  

       

207.853,77  

  

59.861.887,20  

   

54.873.396,60  

  

58.463.423,29  

     

348.713,22  

2015 

   

14.203.138,17  

     

105.928,47  

   

4.910.704,83  

       

8.691,39  -  28.602,90 

    

15.041.763,05  - 2.016.080,26  

   

14.965.471,80  

       

970.187,40  

                         

0,00   

   

40.670.258,42  

    

38.654.178,16  

  

1.253.480,25  

2016 

   

15.727.805,33  

      

20.644,40  

       

423.599,51  

       

4.814,48  -  218.743,54 

   

14.388.458,01  -     856.130,03  

  

22.033.410,21  

    

7.275.792,28  

  

40.861.034,81  

    

65.803.487,91  

   

64.947.357,88  

    

1.199.038,17  

2017 

  

31.599.589,05  

       

93.425,87  

   

2.320.426,19  

   

356.090,77  -     51.512,90 

   

22.345.212,75     6.578.850,02  

    

35.411.715,00  

   

11.087.918,23  

                         

0,00   

  

34.203.898,86  

  

40.782.748,48  

   

1.862.101,06  

 
 
A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a Entidade cumprirá todas as 
condições estabelecidas e relacionadas à aplicação. 
 
Atendido os critérios estabelecidos nas normas contábeis e no contrato de gestão, a subvenção, à medida da sua realização, 
foi reconhecida no resultado como receita. Durante o ano de 2017, a soma dos valores repassados pela SES-GO superou 
as despesas. Desta forma, a Entidade passou a registrar essas diferenças em obrigações a cumprir, no passivo circulante. 
 
Conforme descrito na coluna “Saldo Acumulado de Subvenção a Receber” e levando em consideração a previsão descrita 
no Contrato de Gestão, e demais aditivos o valor global a ser repassado a título de Subvenções em 31/12/2017 é de R$ 
34.203 milhões até a conclusão do contrato (prevista para 25/08/2018) contudo o Instituído já ingressou com pedido de 
repactuação em 20/10/2016 através do oficio 67/2016 o qual aguarda resultado. 
 
Conforme descrito na coluna “Saldo Sub. Acumulada a Executar (Pos.) ou Défcit (Neg.)” a Entidade possuí o saldo de R$ 
40.782 milhões para o reconhecimento da receita, tendo como contrapartida os custo/despesas equivalentes, limitando-se 
ao valor do lastro contratual.  
 
 
18.PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS 
 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

Provisão de Férias  453.448,82  432.321,11 432.321,11 

Provisão FGTS s/ Férias  36.275,91 57.532,03 57.532,03 

Provisão INSS s/ Férias  120.163,94  190.579,86 190.579,86 

Provisão PIS s/ Folha – Férias  4.534,48  5.261,07 5.261,07 

      

TOTAL  614.423,15  685.694,07 685.694,07 

 
(a) por exigência do contrato de gestão nº 004/2014, e realizado a evidenciação dos valores para cobrir as provisões 

trabalhistas de férias dos colaboradores do Instituto, bem como os encargos que poderão incorrer ao termino do 
contrato. 
 

19.ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 
 
O grupo de contas Ativo e Passivo compensado referem-se a bens patrimoniais recebidos da SES-GO no início da gestão 
do HEELJ e de bens adquiridos com recurso do Contrato de Gestão SES-GO. Suas composições estão apresentadas no 
quadro abaixo: 
 
a) BENS CEDIDOS SES-GO 

 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentação) 2016 

Computadores e Periféricos  35.004,55 35.004,55 35.004,55 

Máquinas e Equipamentos  575.233,23 575.233,23 575.233,23 

Moveis e Utensílios  147.678,29 147.678,29 147.678,29 

Veículos  240.033,29 240.033,29 240.033,29 

     

TOTAL  997.949,36 997.949,36 997.949,36 



     

 
 

b) BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 
 

DESCRIÇÃO  2017 2016 
(Reapresentação) 2016 

Computadores e Periféricos  5.509,48 2.046,00 0,00 

Máquinas e Equipamentos  4.804.091,30 3.505.699,40 0,00 

Moveis e Utensílios  245.812,06 229.649,38 0,00 

Benfeitorias em Imoveis de Terceiros        2.625.086,27 1.622.678,14 0,00 

Direito de uso de software  43.480,00 43.480,00 0,00 

Instalações Hospitalares  17.119,44 17.119,44 0,00 

     

TOTAL  7.741.098,55 5.420.672,36 0,00 

 
 
 
20.RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO 

 

DESCRIÇÃO  2017 2016 
(Reapresentado) 2016 

Atividades de saúde  24.216.122,30 14.786.598,64 14.741.296.59 

Receita Verbas Rescisórias  354.479,37   

TOTAL  24.570.601,67 14.786.598,64 14.741.296.59 

 
As receitas de subvenções são realizadas em razão da execução do contrato de gestão nº 004/2014, firmado com a SES-
GO - Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, sendo o valor de R$24.216.122,30 a título de subvenção para custeio, sendo 
o valor de R$ 2.320.426,19 de aquisições de bens com recursos do contrato de gestão, que de acordo com o novo 
entendimento contábil, deve ser reconhecido como custo. 
 
21. CUSTOS COM ATIVIDADE DE SAÚDE  
 

DESCRIÇÃO   2017 2016 
(Reapresentado) 2016 

Custo de pessoal próprio  6.943.719,20 7.447.581,86 7.447.581,86 

Medicamentos e material  968.390,62 1.083.660,41 958.427,39 

Depreciação  0,00 0,00 378.297,46 

Custos de serviços assistenciais e de apoio  8.278.150,89 5.039.906,41 5.165.139,43 

 Custo de bens adquiridos contrato de gestão    2.320.426,19 423.599,51  0,00 

TOTAL   18.510.686,90 13.994.748,19 13.949.446,14 

 
22 DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE 
 
a) Despesas administrativas 
 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

Aluguéis  101.872,06 123.647,36 123.647,36 

Depreciação  0,00 0,00 0,00 

Gerais e administrativas  1.010.023,54 202.481,73 202.481,73 

Impostos, Taxas e Tarifas  68.373,91 50.931,08 50.931,08 

Serviços prestados por terceiros  777.955,00 440.249,16 440.249,16 

 TOTAL    1.958.224,51 817.309,33  817.309,33  

 
 



b) Despesas Glosas SES-GO 
 

DESCRIÇÃO  2017 
2016 

(Reapresentado) 2016 

Despesas Glosas SES-GO  4.196.727,02 0,00 0,00 

 TOTAL   4.196.727,02 0,00 0,00 

 
Este valor se refere a despensa com folha de servidores cedidos pela SES-GO para atuação nas dependências do HEELJ. 
 
23. RESULTADO FINANCEIRO 
 
 

DESCRIÇÃO  2017 2016 
(Reapresentado) 

2016 

Rendimentos de Aplicações Financeiras  93.425,87 20.644,40 20.644,40 

Descontos Financeiros Obtidos  1.611,40 4.814,48 4.814,48 

  

 TOTAL    95.037,27 25.458,88  25.458,88  

 
O resultado financeiro obtido reflete os rendimentos das aplicaçoes financeiras atraves de seus saldos mantidos em aplicacao 
com rendimentos a valor de mercado, e os descontos financeiros trata-se de valores concedidos sobre pagamentos a 
fornecedores de materiais, ambos vinculados ao Contrato de Gestão 004/2014. 
 
 
Era o que tínhamos a relatar e esclarecer, em adendo às Demonstrações Financeiras ora encerradas e apresentadas. 
 

Goiânia, 16 de abril de 2018. 
 

 
 

   

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO   RONNIE ALBERT SOARES 

PRESIDENTE   CRC: 011427/O-1 

CPF: 598.190.571-91   CPF: 433.668.721-87 
 
 


