INSTITUIÇÃO ADVENTISTA ESTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E
ASSISTENCIAASAÜDE
CNPJ.73.696.718/0001 -38
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTAM-CONTEXTOOPERACIONAL
A..iNgtiTUiÇÁO

ADVENTISTA

ESTE

BRASILEIRA

DE
DE

PREVENÇÃO

E

ASSISTÊNCIA A SAt.JDE,pessoa jurídica de direito privado, Entidade de fins
Filantrópícos e Assistenciais na área da Saúde, inscrita no CNPJ 73.696.718/000138, com sede à Estrada União Indústria 13810, ltaipava, Petrópolis, RJ declarada de
Utilidade Pública Federal, conforme Decreto n.o 2536 de 07 de abril de 1998
registrado no CNAS conforme processo n.o 28990.013072/93-76. com título
declaratório de Utilidade Pública Estadual no 297 no Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) n' 042/99, Detentora de Imunidade Tributária de acordo

com o Artigo 150 Inciso VI Alínea C e artigo 195 Parágrafo7' Ambos da
comDinaaos com os
Constituição Federal do Brasil de 05 de outubro de 1988. combinados
Artigos 9' e 14' do Código Tributário Nacional e CEBAS valido pelo Período de

16/03/2017 à 15/03/2020 conforme Portaria n' 1081 de 17 de Julho de 2018.
Tem como principais finalidades estatutárias

a) Difundir e propagar princípios morais, cívicos, éticos, cristãos e de saúde
adotados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.
b) Prestar serviços e assistência médico-hospitalar
c)

Promover ações e programas de assistência a idosos a pessoas carentes e
orientação familiar.

No cumprimento de seus objetivos. a INSTITUIÇÃO não fará discriminação alguma
quanto à cor, credo, idade, sexo, religião, e outra de qualquer natureza

NOTA, 2 - APRESENTAÇÃO
CONTABEIS

E ELABORAÇÃO

DAS DEMONSTRAÇÕES

a) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis

adotadas no Brasil, de acordo com as determinaçõesda Lei n' 6.404/76 e as
alterações promovidas pela Lei n' 11.638/07 e Lei 11.941/09.

b) As Demonstrações
Contábeisincorporam
os Pronunciamentos
Técnicosdo
Comitê

de Pronunciamentos

Contábeis

(CPC)

e as Normas

Brasileiras

de

Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data
de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis

@

c) Atendendo as alterações promovidas na legislação societária brasileira pela Lei
n' 11.638/07 e Lei 11.941/09, a Instituição elaborou no presente exercício a
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

d) As práticas contábeis modificadas em função das alterações na legislação
societária afetaram o património líquido da entidade em R$ 39.306.089,09.
referente ao ajuste de avaliação patrimonial.

NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO
1.330/11(NBC ITG 2000)
A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos
administrativos, por meio de processo eletrõnico. Os registros contábeis contêm o
número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de
origem externa ou interna, ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou
evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis,
incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias.
serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente por SPED CONTABIL. A
documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros.
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A
documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou
extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos
"usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - AJUSTE A VALOR PRESENTE
De acordo com o CPC 12 -- Ajuste a valor presente, aprovado pela Deliberação CVM
n' 564/08, a Entidade analisou suas contas de ativo e passivo de curto e longo
prazo, com relação a valores realizáveis e exigíveis no futuro, prazos de liquidação,
vencimento e possíveis taxas e verificou que qualquer ajuste a valor presente, com
exceção dos empréstimos contratados, seria irrelevante. Para estes, tal
procedimento foi aplicado.

NOTA5-IMUNIDADETRIBUTARIA
A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea
"C" e seu parágrafo 4' e artigo 195, parágrafo 7' da Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988, combinados com os Artigos 9' e 14' do Código Tributário Nacional.

1 -- Não distribuírem qualquer parcela de seu património ou de suas rendas, a
qualquer títulos(Redação dada pela Lcp 104, de 2001)
11- Aplicaremintegralmente,no País, os seus recursosna manutençãodos seus
objetivos institucionaisl
111- manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA6

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

a) Aplicações de Liquidez Imediata:
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados
acrescidos dos rendimentos pro - rata até a data do encerramento do exercício.

b) Edificações e Benfeitorias em Formação:
Os valores investidos em construções e reformas durante o exercício foram
constituídos pelo custo do projeto, mão-de-obrae aquisições de materiais.
c) Provisão de Férias e Encargos:
Foram constituídas mensalmente com base nos saldos de férias adquiridas e
proporcionaisde acordo com o direito adquirido pelos empregados até a data do
encerramento do exercício.

d) Receitas e Despesas:

As Receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao Principio de
competência.
As receitas decorrentes dos serviços prestados por assistência médico-hospitalar
aos conveniados, proveniente de internações e serviços ambulatoriais, foram
registradas quando auditadas e faturadas, por ocasião da alta do paciente e
protocoladas no convênio credenciado. Este fato nem sempre ocorre no mesmo
período em que foram incorridos os custos, mas as distorções que esses fatos
acarretam compensam-se ao longo dos períodos não ocasionando alterações
relevantes ao resultado.
e) Apuração do Resultado:
O resultado foi apurado obedecendo ao Principio de competência. A receita da
prestação dos serviços considerou o valor justo acordado em contrato entre a
Instituição, os Convênios e clientes recebidos ou a receber. Os rendimentos e

encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações foram
reconhecidos no resultado.

f) Contas a Receber - Convênios de Saúde:
Trata-se de serviços realizados exclusivamente com atividades de saúde, contas a
receber são registradas pelo valor faturado.

g)Estoques:
Os estoques no valor total de R$ 10.795.800,95 (Dez Milhões e Setecentos e
Noventa e Cinco Mil e Oitocentos Reais e Noventa e Cinco Centavos) são
demonstrados através do custo médio das aquisições, acrescido de gastos relativos
a transportes e impostos não recuperáveis.
h) Imobilizado:
Os bens do ativo imobilizado,totalizando R$ 38.929.511,06 (Trinta e Oito Milhões e
Novecentos e Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Onze Reais e Seis Centavos) foram
registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear e com o tempo de vida útil estabelecido pela comissão
administrativade cada estabelecimento.Outros gastos são incorporadosaos bens
em decorrência do aumento nos benefícios económicos desse item do imobilizado,

@

bem como seu tempo de vida útil. Qualquer outro tipo de gasto, quando incorrido. é
reconhecido no resultado como despesa
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i) Impairment:
Avaliação de perdas de recuperabilidade (/mpa/m7enf)do ativo imobilizado. A
Adm nístração.da Instituição avalia se o ativo imobilizado, com base em expectativa
de
benefícios futuros e valor de mercado, não está registrado
com um valor
a esses dois.
'
' superior
'''
j) Direitos e Obrigações:
Os direitos e obrigações são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

Os direitos e

as obrigações sujeitos a variação monetária ou' variação cambial estão
demonstradospelos seus valores atualizadosna data do balanço,'atendendoao
critério "pro rata die", refletindo o prazo, a moeda e o risco de cada transação

1)Da Distribuição do Resultado:
A Instituição não distribuiu resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu património sob nenhuma forma ou pretexto.' Seus dirigentes

conselheiros, sócios e demais beneméritos, não perceberam vantagens ou
benefícios de qualquer forma ou título. em razão das competências, funções ou
exeativdadesque lhes

foram

atribuídas

pelos

respectivos

atos constitutivos

no

m) Investimentos / Participação Societária:
Despesa de Equivalência Patrimonial de R$ 542.855,02 (Quinhentos e

Quarentae Dois Mil e Oitocentos e Cinquentae Cinco Reais e Dois Centavos)
SAUDELTDA da participação na OPERADORA UNIESTE DE PLANOS DE

NOTA 7 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD
Esta provisão foi constituída seguindo os critérios estabelecidos e considerando uma
posição conservadora fundamentada no princípio da prudência (Resolução CFC
1 .282/201 0 Art. 1 0, Parágrafo

único).

"0 /'/"inca/o

da Pruc7ênc/apressupõe

o e/mprego de

:fartograu de precaução no exercício dosjulgamentos necessáriosàs estimativas em certas
condiçõesde incerteza, no sentido de que ativos e t'eleitas não sejam superestimadose que

@

passivos e despesasnão sejam subestimados, atribuindo tnaior con$abitidctde ao processo de
mensuração e apresentação dos componentes patrirttoniais.

'

1) PCLD BP: Provisão registrada para evidenciar a possíveis inadimplências nos recebíveis
do exercício.
Abaixo quadro demonstrativo da PCLD Constituída x Usufruída
Provisão PCLD
Constituída

Usufruíd a

3.769.504,86
562.049.73
2.832.849.49

38.653.51
1.644.109.67
688.870.43

5.117.784,16
2.853.554.04
9.359.937.10
9.359.937.10
2.474.177.36

1.041.214.84
4.260.666.33
l0.649.161.02
2.553.385.96
2.221.237.59

2012
2013

389.919.57
389.919.57

final
389.919.57
4.120.770.92

2014
2015
2016
2017

4.120.770,92
3.038.710.98
5.182.690.04

3.038.710,98
5.182.690.04
9.259.259.36

9.259.259.36
7.852.147.07
7.852.147.07
6.562.923.15

7.852.147.07

Exercício

2018
2019
2020

Inicial

6.562.923.1S

14.658.698.21
6.815.862.92

NOTA8 ATIVO NAO-CIRCULANTE (REAUZAVEL A LONGO PRAZO)

Este grupo totaliza o valor de R$ 628.276,14 (Seiscentose vinte e oito mil e
duzentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) composto por convênios sob
judice e Bloqueios Judiciais.
Convênios sob Judice
Bloqueios Judiciais

620.583.78
7.692,36

NOTA 9 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS
Atendendo ao disposto na Resolução do CFC 1.180/09 (NBC TG 25), a Provisão

para Contingências, foi constituída com base na expectativa do desfecho
desfavorável dos processosjudiciais, envolvendo a entidade em montantes julgados
suficientes para cobrir eventuais perdas até o final do exercício.
NOTADO-PASSIVO NAO CIRCULANTE

O valor de R$ 40.702.744,08
(QuarentaMilhõese Setecentose Dois Mil e
Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oito Centavos) é composto de
Empréstimos de Entidades Mantenedoras Empréstimos e Financiamentos e Outras
Obrigações conforme quadro abaixo. São demonstrados pelos valores conhecidos,
contratados ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias ou cambiais incorridas até a data do balanço
patrimonial.

@

Entidades Mantenedoras
Empréstimos e Financiamentos a pagar
Outras Obrigações
TOTAL

39.042.897,47
1.312.500,06

347.346,55
40.702.744,08

NOTAll-PATRIMONIOLIQUIDO
O património líquido no valor de R$ 58.334.908,83 (Cinquenta e Oito Milhões e

Trezentose Trinta e Quatro Mil e Novecentose Oito Reais e Oitenta e Três
Centavos) é apresentado em valores atualizados e compreende o Património Social.
acrescido do superávit do exercício no valor de R$ 9.246.678.40 (Nove Milhões e
Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta
Centavos).
NOTA12-DO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávitdo exercíciode 2020 no valor de R$ 9.246.678,40(Nove Milhõese

Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta
Centavos) foi incorporado ao Património Social em conformidade com as exigências
legais e estatutárias.
NOTA13

DEMONSTRAÇÃO DOFLUXO DECAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC NO.1.296/10 que aprovou a
NBC T 3.8 - Demonstraçãodos Fluxos de Caixa e também de acordo com a
Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.
O Método utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o
Indirotn

NOTA14 DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTENCIA A SAUDE
A Instituição no atendimento aos seus objetivos estatutários demonstra no seu
registro de Serviços Gratuitos o valor de R$ 21.565.807,45 (Vinte e um milhões e
quinhentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sete reais e quarenta e cinco
centavos) decorrentes de custos com atendimento médico-hospitalar e ambulatorial
às comunidades carentes adjacentes. A Entidade declara que em conformidade ao
Decreto 8242/14 e Lei 12. 868 art. 8' ofertou a prestação de todos os seus serviços
hospitalaresao SUS no percentual mínimo de vinte por cento.

}

Atendimentos SUS (Gratuitos)
Pessoas
Atendidas
6.068

Procedimentos
Atendimentos Ambulatoriais

855

Internações
Atendimentos de Emergência
Atendimentos Externos

209
5.642
12.774

Total Atendimentos Gratuitos

Valores

R$ 1.575.480.25
R$ 18.564.356.19
R$
140.102.36
R$ 1.285.868.65
R$ 21.565.807.45

Atendimentos não SUS

valores

Pessoas Atendidas

Competência 2020
Total de Atendimento não SUS

145.272

R$

RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATENDIMENTOS PACIENTE DIA

120.453.630.34

SUSE NAOSUS

REDEADVENTISTA SILVESTRE
DESAÚDE- PACIENTEDIA - 2020
Intern. Transf DE Altas Transf PARA óbitos Óbitos +24Hs Óbitos -24Hs Hosp. Dia l Pac/Dia

O:OOh

NAOSUS

25.738 3.530
1.809

Total:

392

27.547 3.922

2.847 3.230

2.844
358

287

274

13

381

ã

12

l

3.205 3.611

3.202

300

286

14

358

465 25.754
96 1.807
561 27.561

HOSPITALADVENTISTA SILVESTRE
RIO - PACIENTEDIA - 2020
O:ooh

NAOSUS

StH
Total:

Intern. Transf DE Altas Transf PARA óbitos óbitos +24Hs óbitos-24Hs Hosp. Día Pac/Dia

21.706 2.949

2.521 2.658
357 379

2.521
357

266

390

23.486 3.339

2.878 3.037

2.878

279

L.780

13

253

13

12

l

265

14

435 21.73]
96 1.778
531

23.509

HOSPITALADVENTISTA SILVESTRE
ITABORAÍ - PACIENTEDIA - 2020
NÃOSUS
SL6

Total:

o:ooh Intern. Transf DE Altas Transf PARA óbitos C)bitos+24Hs óbitos -24Hs Homo.Dia Pac/Dia
4.032
581
326 572
323
21
21
0
30 4.023
29
2
l
2
l
0
0
0
0
29
4.061 583
327 574
324
21
21
0
30 4.0S2

NOTA 15

OBRIGAÇOES DA SAUDE PARA FINS DE BEBAS

Conforme determinação do artigo 40 da Lei No. 12.101/09 Portaria.MS No. 3.355/10
e Portaria MS No. 1970/1 1, a Entidade já procedeu ao recadastramento no Ministério

da Saúde,pelo site no departamento
de certificaçãoD-CEBAS.A Entidadeem
atendimento

a

Portaria

MS

No.

1.034/10

formalizou

seu convênio

e/ou

contratualizaçãono dia 09 de agosto de 2016, vigente por 5 anos, com o Gestor
Local do SUS. A Instituiçãode saúde mantém atualizadosseus dados no Cadastro
Nacional de Entidades de Saúde (CNES) e possui CEBAS valido pelo período de
2017 a 2020 conforme Portaria n' 1081. de 17 de Julho de 2018.
Os serviços de saúde desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou

proteção nas Políticas Públicas de Saúde (Política Nacional de Saúde, Política
Nacional de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica à Saúde e outras)
que ela está inserida e como consequência, por elas. regulamentadas.

NOTA 16 - DA COMPLEMENTAÇÃO(NÃO CUMPRIMENTODOS 60%) DOS
SERVIÇOSDESAUDEPELO SUS
ANO DE 2020

Conformedeterminaçãodo artigo 8'. da Lei No. 12.101/09artigo 18 do Decreto No.
8242/14e artigo 9' inciso ll da Portaria do MS No. 1.970/11 a Entidade prestou
serviços ao SUS em percentual menor que 60%, sendo celebrado convênio n'
27/2016 com o Município do Rio de Janeiro ( Gestor local do SUS ) para execução
de serviços de saúde em gratuidade (Projetos de Saúde e Atendimentos Gratuitos)

no percentualde 20% da sua receitaefetivamente
recebidana Prestaçãode
serviços de saúde.

APURACAO DA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA ANUAL EFETIVAMENTE RECEBIDA2020

CONTAS

21.796.627.47

1.1

(+) Contas a ReceberSaldo Inicial - Convêniosde Saúde

1.2

1+)Receita bruta Pacientes e Ambulatório

1.3

1+)Receita com Gratuidades

21.56S.807.45

1.4

1-) Gratuidades

1.5

1-) Glosas sob Prestação de Serviços**

1.6

1-) Perdas e Descontos Concedidos

21.565.807.45
2.221.237.59
424.917.38

1.7

(-) Contas a Receber Saldo Final - Convênios de Saúde

32.435.868.45

2.0

(=) Total receita efetivamente recebida apurada pela análise técnica

120.453.630.34

107.168.234.39

+'FAs Glosasestão registradas dentro da Provisãopara Liquidação Duvidosa

#

Descrição

- 2019

Valores (R$)

Compromisso de Gratuidade - (20% s/ a Receita Efetivamente
Recebida)
l AtendimentosGratuitos
Total de Gratuidade de Saúde Concedida
Diferença Gratuidade Concedida e Compromisso s/Receita

21.711.773.20
22.358.542.32

22.358.542,32
646.769,12

NOTA17 ISENÇOES DAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS
a)INSS
Em atendimento ao DECRETO N' 8.242, DE 23 DE MAIO DE 2014. o valor relativo
à isenção das Contribuições Sociais, como se devida fosse, no exercício findo em 31
de Dezembro de 2020 foi de R$ 13.217.690,99 ( Treze milhões e duzentos e
dezessete mil e seiscentos e noventa reais e noventa e nove centavos). Atendendo
ao disposto em seus estatutos, a Entidade aplicou todo o montante em programas
para a manutençãode serviços gratuitos.

ISENÇOES USUFRUIDAS

Contribuição Patronal

SAT/RAT
Terceiros

Pls
Totallsenções Usufruídas

9.812.756.51
937.260.40
2.015.366.13
452.307.95
13.217.690,99

b) Contribuição para o Programa de Integração Social -- PIS
A Entidade usufruiu-se de isenções do PIS no montante de R$ 452.307,95
(quatrocentos e cinquenta e dois mil e trezentos e sete reais e noventa e cinco
centavos) no exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.
NOTA 18 coN'rRiBuiçoES SOCiAiS USUFRUiDAS(ISENTAS)

Entidade detentora de Imunidade Tributária de acordo com o Artigo 150 Inciso VI
Alínea C e artigo 195 Parágrafo7' Ambos da ConstituiçãoFederal do Brasil de 05
de outubro de 1988 ,combinados com os Artigos 9' e 14' do Código Tributário
Nacional, e CEBAS valido pelo Período de 2017 a 2020 conforme Portaria n' 1081
de 17 de Julho de 2018..

Abaixodemonstraremos
as contribuições
sociaisusufruídas,
a forma de
contabilização e o montante do período que não é pago.

@

ANO DE2019
Conforme determinação do artigo 8'. da Lei No. 12.101/09 artigo 18 do Decreto No.
8242/14e artigo 9' inciso ll da Portaria do MS No. 1.970/1La.Entidade.prestou
serviços ao SUS em percentual menor que 60%. sendo celebrado convênio n'
27/2016 com o Município do Rio de Janeiro ( Gestor local do SUS ) para execução
de serviços de saúde em gratuidade (Projetos de Saúde e Atendimentos Gratuitos)
no percentual de 20% da sua receita efetivamente recebida na Prestação de
ervicos de saúde.

APURACAO DA BASE DE CALCULO DA RECEITAANUAL EFETIVAMENTE RECEBIDA2019
CONTAS

Valores (R$)

1.1 1+)Contas a Receber 2018 - Convênios de Saúde

24.057.887.14

1.2 1+)Receitabruta Pacientese Ambulatório

110.661.576.45

1.3 1+) Receita com Gratuidades

22.358.542.32

1.4 1-) Gratuidades

22.358.542.32

1.5 1-) Glosas sob Prestação de Serviços *

2.553.385.96

1.6 (-) Perdase DescontosConcedidos
1.7 (-) Contas a Receber 2019 - Convênios de Saúde

1.810.584.16
21.796.627.47

2.0 (=) Total receita efetivamente recebida apurada pela análise técnica

108.558.866.00

+ As Glosasestão registradas dentro da Provisão para Liquidação Duvidosa

COMPARAÇÃO DO COMPROMISSO S/RECEITA COM A GRATUIDADE CONCEDIDA

De acordo com o contrato firmado com o município do Rio de Janeiro através do
processo instrutivo número 09/00.103/2015.
termo do convênio 27/2016-livro-2-u
fls 135 a 149 assinada em 9/8/2016 e publicada no Diário Oficial em 01/09/2016
página 91 com o objetivo do presente termo de contrato na modalidade de filantropia
gratuita, conforme Lei n' 12.101 de 2009 com vigência de 5 anos conforme portaria
07 de 24/09/2015 na cláusula 7a folhas 131 SLI número 0012807951. Conforme
componentes da gratuidade e execução do presente contratos onde na época em
que foi firmado (exercício de 2016) teve o valor estimado e apresentado na cláusula
7' de R$ 16.317.540.58.
Destarte, na apresentação desse demonstrativo de 2020 apresentamos o montante

de R$ 21.565.807,45 alcançando o percentual de 20,12% da nossa receita
efetivamente recebida, assim sendo, informamos que ultrapassamos o montante
contratual com a prefeitura do Rio de Janeiro por finalidade de cumprir a meta dos
20% da receita efetivamente recebida conforme Lei n' 12.101 de 2009.
Abaixo demonstraremos o compromisso exigido sobre a receita efetivamente
recebida de saúde e o valor da gratuidade concedida:
[

Descrição--2020
Compromisso de Gratuidade - (20% s/ a Receita Efetivamente
Recebida)

l

Valores (R$)
21.433.646.88
21.565.807,45

Total de Gratuidade de Saúde Concedida
Diferença Gratuidade Concedida e Compromisso s/Receita

21.565.807,45
132.160,57

@

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

-)20% sobre folha de salários e serviços de autónomos e individuais:
-9RÁ7}S.4r(í%, 2% ou 3% )
9TERCEIROS (4,5% - Educação e Social e 5,8% - Saúde)
-)15% sobre serviços prestados por cooperativas

9COF}NS - 3%

FORMA DE CONTABILIZAÇÃOE OS VALORES CONTABILIZADOS
Levando em consideração as Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução do
CFC No. 1.185/09 alterada pela Resolução 1.376/11 (NBC TG 26), vigentes em
consonância com as Normas Internacionais (NIC 1), onde não podemos compensar
ativos com passivos e nem receitas com despesas, salvo alguma Norma Específica
Levando em consideração a ITG 2002 (RI) de 21 de Agosto de 2015 Item 26 "Sem
prejuízo das informações económicas divulgadas nas demonstrações contábeis, a

entidade pode controlar em conta de compensaçãotransações referentes a
isenções, gratuidades e outras informações para a melhor evidenciação contábil.
"demonstraremos a forma de contabilização e seus respectivos valores das isenções
usufruídas pela Entidade no ano de 2019:
CONTASDECONTROLEISENÇOES
imunidade Contribuição Social - INSS Cota Patronal
(-)Imunidade Contribuição Social - INSS Cota Patronal
Imunidade Contribuição Social - Autónomos
(-)Imunidade Contribuição Social - Autónomos
Imunidade Contribuição Social - Cooperativas
(-)imunidade Contribuição Social - Cooperativas
Imunidade Contribuição Social - Terceiros
(-)Imunidade Contribuição Social - Terceiros
Imunidade Contribuição Social - RAT

(-)ImunidadeContribuiçãoSocial- RAT
Imunidade Contribuição

Social - PTS

(-)ImunidadeContribuiçãoSocial-- PIS
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ílveirà Kalbermatti
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