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responsável pelo 
insumos médico

II. As aquisições regulamentadas por este procedimento acima do valor 
monetário de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais mensais) deverão ser 
disponibilizadas para concorrência no portal de transparência do Instituto.
§ 1° - Para as compras realizadas em regime de urgência serão feitas 
cotações por meio de telefone, fax ou e-mail, com liberação e validação das 
aquisições por parte da Diretoria Geral ou por outro colaborador delegado

§ 2° - No fechamento das aquisições, dar-se-á prioridade de escolha para os 
fornecedores, em condições de fornecimento validados para os incisos I ao X 
que trata o Art. 6°, àqueles localizados comercialmente no município de

Art. 8* - A melhor oferta será apurada considerando-se os critérios contidos 
no Art. 6o PARÁGRAFO ÚNICO e será apresentada â Diretoria Geral da 
Unidade ou por outro colaborador delegado diretamente para o fim, a quem 
competirá, exclusivamente, aprovara realização da compra.
Art. 94 - Após aprovada as aquisições, o Setor de Compras informará aos

Art. 10' - O Pedido de Compra corresponde ao pré-contrato formal efetuado 
com o fornecedor. Ao encerrar o procedimento de compras, devem-se 
representar fielmente todas as condições em que foi realizada a negociação.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Pedido de Compra deverá ser assinado e 
carimbado pelos seguintes gestores da Unidade:
I. Gestor da área solicitante;
II. Responsável pela Compra;
III. Diretoria Administrativa e Financeira;
IV. Diretoria Geral.
Art. 11 - O Gestor de Controle de Materiais será o 
recebimento de todos os materiais de uso e consumo, 
hospitalar e de laboratório, necessários ao bom andamento das operações do 
Hospital, e também pela validação dos pedidos entregues, consoante às 
especificações dos pedidos e ainda pelo encaminhamento imediato da Nota 
Fiscal original ao Setor de Compra para encerramento do processo.
Art. 12 - A Diretoria Administrativa Financeira será a responsável para 
recepcionar e validar as Notas Fiscais de Serviços contratadas 
temporariamente, ou por tempo determinado, via contrato adquiridos.
Art. 13 - O Gestor do Núcleo de Manutenção e Controle Patrimonial será o 
responsável para recebimento e validação das aquisições de Máquinas e 
Equipamentos e dos Bens Móveis.
DAS COMPRAS E DESPESAS DE PEQUENO VALOR 
Art. 14 - Para fins do presente Regulamento de Compra, considera-se 
compra de pequeno valor todas as aquisições de materiais de consumo ou 
outras despesas, devidamente justificadas, cujo valor total não ultrapasse o 
determinado no Artigo 7o, Inciso I.
Art. 15 - As compras e despesas de pequeno valor tratadas no Artigo anterior 
estão dispensadas do cumprimento das etapas definidas neste Regulamento.
§ 1° -  Para aquisições que trata o caput do Artigo estão dispensadas dos 
trâmites do presente Regulamento de Compras, quando do valor acumulado 
mensal não ultrapassar o limite de gastos em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
mensais.
§ 2e - No acúmulo mensal das aquisições dispensadas da aplicabilidade do 
Art. 7°, Inciso I -  tratadas no Parágrafo anterior, deve-se levar em 
consideração as aquisições fracionadas de pequeno valor, não podendo 
haver aquisições acima deste referencial.
Art. 16 - As compras e despesas de pequeno valor serão de responsabilidade 
da Diretoria Administrativa Financeira da Unidade, seguindo as diretrizes pré- 
estabelecidas pela Diretoria Geral com os seguintes dados:
I. Toda Nota Fiscal de Compras ou Serviços deverá estar em nome do IBGH- 
Filial, constar endereço completo, CNPJ, estar com data e ano, bem como, 
constar quantidade, valor unitário, valor total e sem rasuras;
II. As Notas Fiscais serão conforme a sua finalidade, ou seja, compra de 
mercadorias/produtos deverão ser emitidas por empresas que possuem Notas 
de Vendas e para as contratações de Serviços serão emitidas Notas de 
Prestação de Serviços.
Art. 17 - Para fins do presente Regulamento consideram-se serviços, toda 
atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse do HOSPITAL 
ERNESTINA LOPES JAIME, por meio de processo de terceirização, tais 
como: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, serviços técnicos especializados etc.
A rt 18 - Aplica-se a contratação de serviços todas as regras estabelecidas 
nos artigos do presente Regulamento, com exceção dos serviços técnico- 
profissionais especializados e/ou materiais de fornecimento exclusivo que 
ficam dispensados da exigência estabelecida no art. 7°.
DOS SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DO 
FORNECIMENTO DE USO EXCLUSIVO
A rt 19 - Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I. Capacitação eformação rontinuada dos profissionais;
II. Área que envolve an atividades ale atuação °o HOSPITAL ERNESTINA 
LOPES eAIM E;
III. Prolisaionaia capacitaCos paoi ransemos, manutenção, conservação, 
fomecimeatosde inoumose outros, quando das especificações técnicas dos 
fabricartss dos t>ens deuso hospitalac or qudquer outro bem de uso que 
obrigue dai TdíOi
A rt 20 - O Cstor de Com^ao, ono tsto delioerado pela Di retori a Geral ou por 
outro ooOnctadçr dolagado diretdmenta fsnra o fitou deatrtO taartecionar 
criteriosamsnte o prestedor ae seroiças t^dc^^^soca^it^^^is especiaNzados, 
que deverá oer ^asoa física ou jurídicr, cosoiderando a idoneidade, a 
experiência e a espadaüzação do contratado, dentro da respectiva área.
A lt  21 - <0o casoa om;ssos (tu duvidosos na interpretação do presente 
Regulamento te  Compras deverão ser resolvidos pelo Diretoria Oeral ou por 
outro cclaVorador delegado diretamente para o fim, ccm base nos princípios 
gerais te  adImipistrcsâOi
A rt 22 - Os valores estabelecidos no presente Regulamento serão reviotos e 
atualizados pela Diretoria Geral ou por outro colaborador delegado 
diretamente para a  Um, see citando necessário.
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Marilene de Araújo Barbosa
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Associação Pomueidade Lsz da Sida -  PRSDSQ
POPá: stiritiCP3/ssit-vs
nalanço Patrimonial
Sm 31 de Dezembro de tSIP
(Sm re ais)

°.ota.. tsipSxplicativa
ATISO

rlorsLASTS
7ãPiVãt,tt

Caixa o equivalentes do oaixa 4
4 783.939,81

Adiantamentos 5
3.000,00

Despesas pagas antecipadamente 7
7 d.652,Sr

OÃO PIFsCUL/sOTE
36ãi616,rr

Outros créditos
9.655.49

Imobilizado „
9.640.50

Intangível „
350.320,89

ATISO COMPSSSADO
33ir71,ãS

Bens CediRos 15
33.871.90

TOTAL DO mTISO
1i1ãriCr1,ss

PASSISO
CIOCULASTS

1i16Pit0ã,10
Fornecedores Q

9 217.901,92
Obrigações trabalh ista s e 10

previdenciárias 78.413,83
Obrigações tributárias 12

12 5.670,30
Subvenções governamentais a 13

real izar 13 806.305,47
Provisões trabalhistas e encargos 14

55.917,58
PASISO COMPSSSADO

33ir71,ã0
Bens Ced id os 15

33.871.91

TOTAL DO PASSISO
1i1rri0r1,00

As notas explicativas são parte integrante das deoonstraçõ5s 
tinanceitas

AssociaçãS Comu nidade Lud da Sida -  CRSDSQ
COPá:0tir1t.0P3/001t-V0
Demonstração do Resultado do Sxercício
Sm 31 de Dezeobto de t01P
(Sm reais)

RSCSITAS OPSRACIOOAIS

Com Restrição
Programa atividade de saúde

CUSTOS COM PROGRAMAS 

Programa atividade de saúde

Custo de pessoal próprio

SUPSRÁSIT nRUTO

DSSPSSAS OPSRACIOOAIS 

Despesas administrativas

Gerais e administrativas

Depreciação

Provisões

Serviços prestados por terceiros 

SUPSRÁSIT / DÉFICIT DO PSOÍODO

Oota
Sxplicativa

17

19

t01P

V3Vi1tã,0ã

535.129,09

(3ã0itP3,7ã)

(390.243,79)

1PPirrv,30

(1PPirrv,30)

(25.227,03)

(12.381,23)

(55.917,58)

(51.359,46)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
financeiras

Cssacisçda Poeunidade Luz da Sido -  POSOSQ 
POPá: 0t.r1t.0P3/001t-V0 
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 
Sm 31 de Dezembro de t01P 
(Sm reais)

Patrimônio
Social

Outras
Reservas

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial

Superávit 
/ Déficit

Total do 
Patrimônio 
Líquido

Saldas iniciais em 
01/09/2014
Movimentação da 
Poríada
Superávit / Déficit 
da Poríada
Ajustes do
Avaliação
Patrimonial
Recursos de 
Superávit com 
Restrição
Contratos de 
a estão e 
Convênios
Saldas finais em 
31/12/2014

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Cssacisçda rnonnidsde Luz da Sida -  CRSOSQ 
POPá: 0t.r1t.0P3/001t-V0
Deoanstrsçda do Fluxo de Paixa - Método Indireto 
So 31 de Dezembro de 001P 
(Sm reais)
Fluxo de Csíxs das CtiviUddes Operacionais

Superávit (Défidt) cio Período

Ajustes por:
(+) Depreciação

(+) Provisões

Superávit (Déficit) Ajustado

Ceeentn (Dioinuiçda) nos Ativos Pirculantes
Outros créditos

Crédito com pessoas ligadas 

Despesas pagas antecipadamente

Aumento (Dl oinuiçdo) nos Passivos Pirculantes
Fornecedores

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 

Obriga ções tributárias 

Subvenções Governamentais a Realizar 

(=) Caina Líquido aetado pelaS CSvidsdss OQeracionais

Fluxo de Paixa das Atividades de Investimento 

Aquisições de Bem e Di reitos para o Ativo 

(=) Paixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

Fluxo de Paixa das Atividades de Financiamento 

(=) Paixa Líqui do das ̂ AtivicJiades de Financia mento

Paixa e Squivalentes de Paixa no Início do Período 

Paixa e Sauivalentes de Paixa no Fim do Perío do 

(=) Cboento Líquido de Paixa e Squivalentes de Pa ixa

12.3 81,d3 

55.917 ,58

6ritãr,r1

(3.000,00)

(9.655,49)

(7.652,41)

217.901,92

78.413,83

5.670,30

806.305,47

1.1V6.trt,P3

(372. 342,62) 

(37t.3Pt,6t)

As notas explicativas são parte integraote das demonstrações financ6iras

Associação Comunidade Luz da Sida -  POSDSQ 
POPá: 00.811.0X3/(3010-50
Ootas explicatioas às demonstrações financeiras individsais 
So 31 de Dqçeebro de 001P 
(Sm reais»)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação Comunidade L co d a Vida - é Lama Associação Civil, de direito p0ívuS o, 
sem fins lucrativos e econômicos, qualificada como Organização Social, fundada em 1 4 
de dezembro de 1997, com sede e foro em Goiânia, Goiás, tem por finalidade básica 
a promoção de Atividades de assistência psicossocial e à saúde a eortactores de 
distúrbios psíquicos deficiência mental o dependência química e demais ações de 
atenção à seúdo, atuando como organização social, com compr0miss0 de desenvolver 
projetoo inclus^os de rolevândia, cep privilegiem o scr humano, sua co-darticipação, 
soa ética e dignidade, dor meid de ações sociai s, educacionais, tecnol ógi cas e práticas 
de gesteo, contrieuindo com construção de uma sociedade justa, fraterna, participativa 
e solidária.
Desde de julho de 2006, 0 Governo de Ostado de Goiás, mais es0ecific4m6nte a 
Secretéria de0stado dia Saúde du Go,áo - SOS-GO, com intçito de aperfeiçoar 0 
atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde sSUS) garantindo-oe a 
qualidade us assistêneia em ouas UnidadeSi aderiu ao modelo de parceiro na GosCUo 
da saúde, atribeindo asta função às Organizações Sociaip -  OR.
Com isso n Assoc iação Comunidade Lum da Vida foi selecionado por meio de um 
processo de duma mento PúSlico e vinculado ao contrato de Gestão n° 
002/20r4/S0S/GO, passou a gerir o Cepuo de Referêncié e Oxcelência em 
Denendência Química - CREO EQ, localizado no municpo de Anaredda de Goi°nia, 
Goiás, cjue torá atendimento especializado para pessoas com graves problemas 
relacionados ao uso de crack, álcool ou outras drogas. Tesdo ainda os Serviços 
ambulatoriuis tais como: /Mtî ndimento mi.jltif:trofi ̂ sional (médcos, psicólogos, 
assistentes sociais e terapeutéô ocupacionais). CD ambulatório servirá como apoio aos 
usuários egressos do CRODOQ, mantendo o acompanhamento até que seja inserido 
na redes de atenção cia oua região. Atdnderá tamtdém aos casos que não tem indicação 
de internação, mas que precisam de aécistêtda especieiizada qus não esteja 
disponível em sua região. Oc cssos (une tenham necessidada do internação (évaliados 
pela equipe do amdulatório) serão aten-udos nes leitos de saúde mentel para 
desintoxicação (ç/ou tratamento inicis! da abçtinênpia fídica, nom duração am média de 
07 dias e, dosteciarmentei nos leitos de acol0manto reoidencial para o tratemento de 
reaCilitação psicossociai com duração de até 90 dias.

2. BACE OE PREPARAÇÃO
2.1 DECEARAEÃO OE CONOORmIDADE
As demo nstraçSes tmanceiras inditiUuais, cujS conolusão foi aprovada em Reunião da 
Diretoria em 31 de março de 2015, abrangem apenas as operações da Comunidade 
Suz d<r Vide, vinculadas ao contrato da gestão n° 002r20t4/SÓS/GO do Ceoéo dç 
Referência e Oxcelêntia em Dependência Químics - CREOuQ nniUade Aparecida de 
Goidnia, e forem elaboradas coto 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 
emitidao pels Conselho Federal de Contabilidade (CFC), coî sî tztsstí̂ ncjiaclí̂ :»: 
principalmente, no que tange 0 Interpretação Técniea ITG 2002, aplidáteis às 
Ontidades sem finalidade de lucros, ap:tro\/<̂ci<̂ coIo Resolueão CFCr.409/20r2, na 
Norma Braoileira de cuoo1:alctilicried<̂ TG 07 -  Subvenção re Acsistência ĈoN/f̂ mí̂ rnectí̂ l̂ , 
apronads pela Resoluçoo CFC t.305t20r0, e Norma Brasileira de Contadilidad e T G 
1000 -  Pequenas e Médias Ompresas, aprovedc mela Resolução CFC 1.255/2009, 
cujas cmteses (̂ sstaráio demonstradas a seguir:
2.2 BACO [OE mENCURAÇÃO
As demonstraçclies finçeceiras foram Reparadas com base no susto históiico, sendo 
que os ativos e paseinos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao 
valor justo, nos casos aplicáve is.
2.3 MOEOA OUNCIONALE mOmDA DEAPRESENTAÇÃO
As demonstrações finaneeirao da enttàade são mensuradas utilizando a moeda do 
principal 9msiante econômico Real (R$). Para fins de apresentação, estas 
demonstrações financeiras ^ 0 ^  apresentados em Reais.
2.4 USO DE ESTimA TIVAS E JULGAmENTOS
A elaboração dab domonstraçõeo financeiras recuer que a Administraços utiCze de 
prem^sas ejulgamsntoa na determinasão do naior e re^stro de estimstinas centáda, s. 
Ativos e passivos Tignificatinos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida 
útil dos bens do ativo imo0ilizado, estoques o pceasão para contingências. A liquidaçsa 
das transaçõec ennoinenSo essas estimatinas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação.
As esUmatinas e premipuas são renistas der uma maneiro contínuai RãCsões com 
relação a e:̂ timati\/as contábeis selo reconhecidas no período em que as estimativas 
são revisadas e em quaioquar períodos tuturos afetados.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras esteio definidec abaixo. 0seasnêm sendo seguidas de modo consistente em 
todos as 0x10^ ^  apresenteaoSl

3.1 INSTRUmENTOS OINANCEIROS
(a) AUdos Uiaaaceiros adto derisatisos 
A Ontidade tem como aO/os financeiros não derinatinos caixa e equivalentes de caixa 
que sãs reconhecidos iniciaimenue na data em qse foram originais.
Caixa e equivalentes de caixa eetão representados por saldos de bancos o aplicações 
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazes de vencimentos inferiores a 
90 dias, q ue são prontamente connersíneis em numerário.

001P
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(b) Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos finenceiros são reconhecidos inicialments na data de negociação na 
qual a EntiOade sei torna uma parte das dispogições contratuais do instrumento. A 
Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas, canceladas ou vencidas.
Em 31 de dezembro de 2014, os passivos financeiros não dodivativos da Entidade 
estavam reprerentados basicamefte pod fornecedores de materiris e de serviços, 
reconhecidod inisialmente palo valor histórico acrescido de sraisquer custos de 
trannaçSo atribuíveis quando apl icáveis.

3.2 A TIVO IMOBSLIZADO EINTANGÍVEL
(a) Reconhecimento e mensufação
Itens do imofilizado e do intangível são mensu rados pelo crsto histórico de aquisição, 
deduzidos de depreciação ou amortização acumulada s |trrdas de redsção ao valor 
recupsnável (“impairment”) acumrladas quando aplicável.
(b) Depreciação/Amontização
A depreciação é cabulada pelo método linear vo taxas que consideiam o tempo de 
vida útil-econômica estimado dos bens.

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.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do 
ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no 
resultado.
A Entidade iniciou recentemente a gestão da unidade de saúde, a com a aquisição dos 
novos bens, que compõem as demonstrações financeiras, logo não houve indicação de 
perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado do Instituto em 
31 de dezembro de 2014.

3.4 PASSIVOS CONTINGENTES
Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 
passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em 
nota explicativa.
Em 31 de dezembro de 2014 a Entidade não possuía nenhuma ação judicial de 
natureza cível, trabalhista ou quaisquer outras segundo sua assessoria jurídica, diante 
disto não houve o reconhecimento nem a divulgação passivos contingentes.

3.5 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.

3.6 PATRIMÔNIO SOCIAL
A Entidade reverte integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na 
manutenção de seus objetivos.

3.7 APURAÇÃO DO RESULTADO
As receitas e despesas 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.

3.8 TRIBUTAÇÃO
A Associação Comunidade Luz da Vida 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

Banco conta movimento 50,00
Aplicações financeiras (a) 783.889,81

783.939,81

(a) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a conta de caderneta 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, a 
Entidade é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão sujeitos a 
restrições e/ou vinculação por parte do contratante.

5. OUTROS CRÉDITOS
Adiantamentos a fornecedores 3.000,00

3.000,00
O saldo do grupo de contas Outros Créditos se refere a adiantamentos a fornecedores. 
Estes valores serão abatidos durante o exercício de 2015, na medida em que os 
pagamentos aos fornecedores forem realizados.

6. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
O saldo das despesas ante cipadas em v1 de dezembro d e 20 14 é de R$ 7.652,41 e é 
composto por prêmios de seguros a apropriar pela contratação de seguro para veículos 
utilizados na unida de.
/As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes; pela 
Administração para cobrir eventuai s îriiístros, con siderando a natureza da sua 
atividade, os riscos endolvidos em su as operações e a osentação da seus consultores 
de seguros.

c  u/m o bil izado  e  intan g /vel
Em 31 de dezembro de 2014, o imobilizado e 0 nta ngível que co mpõe o patrimônio 
ad qu irido com o dontrato de gestão eotavam a ssim compostos:
Composição dos Saldos

Discriminação
Tx.

Deprea. Custos
Dep0ea.
Aaum.

Líquido
2014

Móveis e Utensílios 

Maq. e Equip. 

Comp. e Periféricos 
Softwares

10% 5 . 4 1 6 , 0 0 
10% 2.20°,°e 

20% 2.660,00 
^  362.066,62ve0/!

451,34 

73,32 

C 10,84

11.745,73

4.964,66 

2.126,68 
2.549,06

350.30V|62
Totais 572.gpd,60 12.U01,25 359.9e-,39

Movimectação do Cupto

2015 Movimentação 2014

Disarimiba ~ . 
ção Cus-° Adições Baixas Transf, Custo

Móveis e 
Utensílios 
Maq. e 
Equip. 
Comp. p 
Periféricos

5.416.00 -

2.200.00 - 

2.660,00 -

-

p|416,00

2.200,00

2.660,00

Ŝ ftv̂ r̂ê  - 3a2i0a6,a2 - - 362 .066,62

Tutais - 572.542,62 - - 572.542,62

R FORNECEDORES
FomTcedores de materiais 
FomTCddores de serviços (a)

5.7A3,88
205.325,43
217.9(01,92

(a) Os fornecedores de seroiços são decorrentes da contratação de prestadores de 
serviços extornos para executar atividades operacionais e administrativas na gestão da 
unidade em atendimento ao contrato de gestcs 002/2014/SES/GO.

9. OB8IGAÇÕES TRABA8HISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
As olrrigações são desorrentes basicamente das folhas de pagamentos do Instituto e 
estão assim afcresentadas:
Salários e ordenados a paga1 43.708,89 
INSS a recolh er 22.885,53 
FGTS a recolher 5.495,21 
IRRF s/ folha a recolheA 3.792,25 
PIO s/rolha a recolhtr 2.544,12 

____________ 78.413, 83
10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Em 31 de dezemlrio de 12014-, ao Obrigações Tributárias estavam assim compostas:
ISS re(ióo a recolser 69,66
IRRF S/sornecedores de Serviçs s 4.098,93
PIS/COFINS e CSLd a Recolher 1.501,71

___________5.670,30
11. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR 
O montante de subvençõeo governamentais a realizar provsniente io Contrato de 
Gestão 002/2014/SES/GO Comunidade Luz da Vida - CREDEQ estn composto da 
seguinte forma:

Subvenção para custeio 446.344,08
Rubvenção fara is testimento 359.961,39

806.305,47

A ddevsnsóe oóe Osvs e si isneoIsnidn slé qus sxi eis i r s  iszeávsl dsgdinnsn fs qus 
a EoliOsOs nddpiiiá IrOse se neodisõse sdIneslsniOnd s islnnieonOnd à splinssóe.
A eibivsosóe squi npisdsoln0n impõs dstsiRinsds neodisóe Os dsesRpsnle fdiure 
s/eu limitsçõse s r  s u s  splinssóei ereis s CeRdoiOsOs Luz Os Vids - CREDEQ, Osels 
feims a RseRs é nentielndn or pseeivr s deRsnts Osprie Os stsofifo re niiléiire Os 
dsdsmpenhe s/ou uIí̂ ízí=jçíí̂ o Or rendier é isnenIsnidn nrmr ..(3(2̂ ^̂ .
A ddevenuóo psis 0 svsetims nto, islnnionndn se slive dspisniávsl (imoeilizsdo)i seiá 
esodo renenlsniOs armo iscsits so  ^ g o  Oo ps/lr Oo Os vids útil cIos bsoe s os msems 
p iopoiçóo 0 v eu s dsprscissóo.

12. BROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS

Provisóo 0s Ferisd 
Provisóo Enasogos e/ Fériae 
Provieóo 50% FGTS Rseaisórioe (s)
Provieóo ds /Aviso Prévio (s)

26.491,11
9.748,73

12.283,31
7.394,43

55.917,58

(s) Por sxigêncis do contrato ds gsetóo n° CC2/2C14/SES/GO! psra coerir svsntusie 
risco e tnseslhietse ds Entifsfs , fbi rsconIscido uma p rovidóo pars cocsC/sid rosdsõss 
Psm como ecrs oe sncsrgod qus pofsróo incorrsr so tsnRino do contrato.

13. AS/VOcPASSIVO SOMPENSADO
O grupo de contse Ativo e Pseeivo compsnesfo rsfsrsm-da s isne pstrimonisie 
rscseifoe fs SES-GO no inicio fs gsetóo fs Comunifsf s Luz f s Vids - CREDEQ:

14. SUBVENÇÕEG GOVERNAMENTAIA
Eetse vsloreu rsfersm-es à e pv/cvIos s esrsm sxscutsfae fo Contrsto ds Gsstóo N° 
CC2/2C14 firmsdo sntrs s SnS-GO - Sscrstsris ds Ssúfs fo Eetsdo ds Goiás s s 
ComuniOndo Luz fs Vids psrs o gsrsncismsnto, opsrscionslizsçóo s sxscuçóo fse 
sçõse s €̂3rttiçer̂  fs ssúds no Csntro fs Rsfsrêncis s lsacslêncis sm Dspsnfêncis 
Químics - CREDEQ Apsrsdf s f s Goiânis.
Confovms provi ete no Contrato fs Gsetóo, o esior gloeal a se7 rszssusfo a título f s 
Suevsnçõse p fs R$ 28.919.61 C,72 psos um psrí ofo fe 48 ms ese ssnfo o vslor 
setimsfo msnesl fs 6C2.491,89. Segue uusdro com roeumo fs moeimsotsçóo dsets 
conts:

Anp
N°

Meser
Período dp 
Execução

Subonnção 
Prevista

Subvenção 
Eoecupada Saldo

2014 6 C1/Jul s 31/Dsz 3.614.950,34 1.331.552,69 2.283.398,65

2C15 12 C1/Jso s 31/Dsz 7.229.9C2,68 - 7.229.9C2,68

2C16 12 C1/Jso s 31/Dsz 7.229.9C2,68 - 7.229.9C2,68

2C17 12 C1/Jso s 31/Dsz 7.229.9C2,68 - 7.229.9C2,68

2C17 6 C1/Jso s 26/Ago 3.614.951,34 - 3.614.951,34

Total 48 28.919.610,72 1.331.552,69 27.588.058,03

1d. RECEITAS OPERACIOAIS COM RESTRIÇÃO

Ativifsfse fs esúfs 535.129,C9

Ae rscsitse fs duevsnçõse eóo rsslizsfse sm rszóo fs sxscuçóo fo contrsto fs 
gsetóo n° CC2/2C14, firmsdo com s SES-GO - Sscrstsris fs Ssúds fo Eetsdo fs 
Goiás, esnfo o vslor fs R$ 512.865,99 s titulo fs euevsnçóo psrs cuetsio, o vslor fs 
R$ 1 2. 381 ,23 co m o e u bvs n çóo d s i n vs eti m sn to s R$ 9.881,87 rsfsrsnts soe 
rsnfimsntoe sobro splicsçõse finsncsirse doe rscureoe sinfs nóo utilizsfoe.

16. CUSTOS COM ATIVIDADE DE SAÚDE

Cueto fs pseeosl próprio (s)
Cuetoe fs esrviçoe seeietsncisie s fs spoio

446.161,37
51.359,46

497.52C,83

(a) Em rszóo fs sxigêncis fo contrsto fs gsetóo n° CC2/2C14, slém fse provieõse 
Iseitusie sobro folIs (férise, 13° eslário s esue sncsrgoe), tsmeém forsm rsslizsfse 
provisões denominadas "provisão de reservas técnicas”, que levam em consideração a 
rsecieóo doe contrstoe fs trseslloe, sm virtuOs fo término fo contrsto fs gsetóo.

17. DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE

Gsrsie s sfminietrstivse 
Dsprscisçóo

Goiânia, 11 de maio de 2015.

LUIZ ANTÔNIO DE PAULA 
PRESIDENTE 

CPF: 433.430.071-53

25.227,C3
12.381,23

37.6C8,26

META SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE E CONSULTORIA 

CONTADOR CRC: 001421 
CNPJ: 13.304.885/0001-64

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FI NANCE IRAS 
Aos diretores d o
ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LSZ DA VIDA /CREDEQ 
Goiânis - GO
ExsRiosRoe se fsRooetrsçõse fiosocsirse iofividusie fa ASSOCIAÇAO 
COMUNIDADE LUZ DA VIDA ISTEDEQ (Eotifsfs), qus coRpissofsR o eslsnço 
patriRonisl sm 31 fs  OszsRero fs  2C14 s se isepsctivse fsRooetrsçõse fo issdltsfO| 
fse Rdtsçõse fo pstiiRsoio líquido s doe fluxos fs  csixs psrs o sxsrcício findo 
osousla OsIs, seeiR c o r o  o í s s u r o  fse principsie práticse cootáesie s O s r s ís  ootse 
sxplicstivse.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A AdRioietisçóo fs Eotifsfs é isepooeávsl psls slseorsçóo s sO sousO s sprsssntsçóo 
fseese OsRooetisçõse fiosocsirse iofividusie fs  scoido com se práticse cootáesie 
sfotsfse oo Brseil splicávsie àe psousose s Rédise sRprssss (NBC TG 1CCC), seeiR 
c o r o  psloe cootiolse iotsrnoe qus sls OstsrRinod c o r o  oscsseárioe psrs psrRitir s 
slseorsçóo fseese OsRooetisçõse fiosocsirse livrse fs  Oietoiçóo islsvs0ts| 
infspsnfsntsRsnts es csuesOse por fisuOs ou por siro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Noees isepooeseilifsfs é s fs  sxprssssr urs opioióo eoers seese OsRooetisçõse 
fiosocsirse com eses sm ooees sdOitoris, conduziOs fs  scoido com se o o í r s s  
erseilsirse s iotsioscioosie fs  suditoris. Eeese o o í r s s  í s o u s í s r  o cuRpriRsoto fs  
sxigêocise éticse psloe sdfitoise s qus s suditoris esjs plsosjsfs s sxscdtsfs com o 
oejstivo fs oetsi esgdisoçs iszoávsl s fim fs  qus se OsRooetisçõse fiosocsirse 
setsjsR livrsd fs  Oietoiçóo rslsvsnts.

U r s  suditoris sovolvs s sxscdçóo fs piocsdiRsotoe sslscioosOos psrs oetsnçóo fs 
svidêocis s rsepsito doe vsloise s fse divulgsçõss spisesotsfse ose OsRooetisçõse 
fiosocsirse. Oe piocsdiRsotoe eslscionsfoe OspsodsR fo julgsRsnto fo sdOitoi, 
iocldiofo s svslisçóo doe riscos fs Oietoiçóo rslsvsnts ose OsRooetisçõse fiosocsirse, 
infspsnfsntsRsnts es csuesOse por frsuds ou por siro.
Nsees svslissão fs riscos, o suditor cooeidsis oe cootrolse intsrnos rslsvsotse psrs 
slseorsçóo s sOsousOs sprsesotsçóo fse OsRooetisçõse fiosocsirse fs  sotifsfs psrs 
plsnsjsr oe piocsdiRsotoe fs suditoris qus eóo sproprisdoe ose dradnstândss| r s s  
nóo psrs sxprseesr urs opioióo eoers s sficácis fseese cootrolse iotsrooe fs 
Eotifsfs. U r s  suditoris inclui, tsReéR, s svslisçóo fs sdsousçóo fse práticse 
cootáesie dtilizsfse s s iszoseilifsfs fse setiRstivse cootáesie fsitse psls 
sfRioietisçóO| í s r  c o r o  s svslisçóo fs  sprsesotsçóo fse fsRooetrsçõse fiosocsirse 
toRsfse s r  conjunto.
AcisditsRoe qus s svidêocis fs suditoris oetifs é euficisots s sproprisOs psrs 
fdofsRsotsr ooees opioióo s s r  rseeslvs.
Opinião
E r  ooees opioióo, se fsRooetrsçõse fiosocsirse iofividusie sciRs isfsiifse 
sprsesotsR sfsodsfsRSotS| s r  todos oe sepsctoe islsvsotse| s poeiçóo pstriRooisl s 
fiosocsirs fa ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ, s r  31 fs  
dszsRero fs 2C14, o OsesRpsolo fs  euse opsrsçõse s oe esue fluxos fs  csixs psrs o 
sxsicício findo osousls OsIs, fs  scoido com se práticse cootáesie sfotsfse oo Brseil 
splicávsie àe psousose s Rédise sRprsese (NBC TG 1CCC).
Goiânis-GO, 12 fs maio fs 2C15.
Work7 Aufitorse Iofspsofsotse SS Joeé Ricsifo Xsvisr
CRC CC1891 GO Cootsfor CRC GO-C13785/O

62.635

SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA PAD N° 126/2015-GAB/SES

Adita a Portaria 59/2013-GAB/SES e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que ihe são 
legalmente conferidas, e com fulcro no art. 327, da Lei Estadual n° 10.460/88 -  Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás e suas Autarquias,

R E S O L V E

Art. Io -  ADITAR a Portaria PAD nc 59/2013-GAB/SES -  conforme orientação da 
Procuradoria Gera! do Estado, exarada no Despacho “AG” n° 004769/2014, contida nos autos de 
processo administrativo disciplinar n° 200900010020166 no que tange a tipificação imputada ao 
servidor Célio Oliveira Santos, estatutário, ocupante à época dos fatos do cargo Diretor Técnico do 
Hemocentro, passando o artigo primeiro a ter a seguinte redação:

Por meio do supracitado Processo fo i instaurado procedimento administrativo de 
sindicância, que culminou no Relatório Final n° 89/ 2012-CPS/SES, no qual apurou fortes indícios de 
que o referido servidor no desempenho de suas atribuições como Diretor Técnico do Hemocentro, 
realizou compras irregulares, sem a observância do procedimento licitatório estabelecido na Lei

Portanto, pelas condutas retromencionadas, o servidor transgrediu, em iese, o artigo 
303, inciso LIV - praticar crimes contra a administração pública -  da Lei n° 10.460/88.

Alt. 2o -  DETERMINAR, por parte da Secretaria Geral do Gabinete, a publicação 
desta portaria; bem como o envio de cópia dessa à Superintendência de Gestão, Planejamento e 
Finanças — SGPF, para as devidas anotações no assentamento do servidor.

Art. 3o -  ENVIAR os autos, após a publicação desta portaria, à 1" Comissão 
Perm anente de Processo Administrativo Disciplinar -  I a CPPAD, instituída pela Portaria n° 
333/2012-GAB/SES, para que essa cientifique o interessado e a Controladoria-Geral do Estado quanto 
ao presente aditamento ao procedimento administrativo disciplinar; bem como dê início aos seus

Art. 4o -  DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação à tarefa que 
ora lhes é deferida, podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, aos 07 dias do mês de

LEONARDO MOURA V IL E U
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA PAD N° 113/2015-GAB/SES
Adita a Portaria PAD n° 08/2013-GAB/SES e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
legalmente conferidas, e com fulcro no art. 327, da Lei Estadual n° 10.460/88 -  Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de Goíás e suas Autarquias,

R E S O L V E

Art. Io -  ADITAR a Portaria PAD n° 08/2013-GAB/SES -  conforme orientação da 
Procuradoria Geral do Estado, exarada no Despacho “AG” n° 004605/2014, contida nos autos de 
processo administrativo disciplinar n° 201400010008571 no que tange à tipificação imputada à 
servidora Lorena Paes Oliveira, estatutária, ocupante à época dos fatos do cargo de Assistente Técnica 
de Saúde, com função de cogestora do fundo rotativo do Hospital de Urgências de Aparecida de 
Goiânia — HUAPA, passando o artigo primeiro a tera seguinte redação:

Por meio do Processo de n° 201100010012626 fo i instaurado procedimento 
administrativo de sindicância, que culminou no Relatório n° 04/2013-CPS/SES, no qual apurou fortes 
indícios de que a referida servidora, em 2011, no desempenho de suas atribidções como cogestora do 

fundo rotativo do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia -  HUAPA, utilizou-o 
indevidamente, uma vez que empregou esse em compras emergenciais de objetos que são consumidos 
rotineiramente pela unidade; e, ainda, realizaram a despesa sem prévio empenho, com ausência do 
devido procedimento licitatório e sem cobertura contratual

Portanto, pelas condutas retromencionadas, a servidora transgrediu, em tese, o 
artigo 303, inciso LIV - praticar crimes contra a administração pública -  da Lei n° 10.460/88.

Art. 2o -  DETERMINAR, por parte da Secretaria Geral do Gabinete, a publicação 
desta portaria; bem como o envio de cópia dessa à Superintendência de Gestão, Planejamento e 
Finanças -  SGPF, para as devidas anotações no assentamento da servidora..

Art. 3o -  ENVIAR os autos, após a publicação desta portaria, à 1" Comissão 
Permanente dc Processo Administrativo Disciplinar -  Ia CPPAD, instituída pela Portaria n° 
333/2012-GAB/SES, para que essa cientifique a interessada e a Controladoria-Geral do Estado quanto 
ao presente aditamento ao procedimento administrativo disciplinar; bem como dê início aos seus 
trabalhos, em cumprimento ao disposto art. Io,

Art. 4o -  DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação à tarefa que 
ora lhes é deferida, podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em 
diligências necessárias à instrução processual.

PUBLIQUE-SE, DE-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, aos 06 dias do mês de

LEONARDO MOURA VILEI
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA PAD N° 96/2015-GAB/SES

Adita a Portaria 032/2013-GAB/SES e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
legalmente conferidas, e com fulcro no art. 327, da Lei Estadual n° 10.460/88 -  Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Goiás e suas Autarquias,

RESOLVE:

Art. Io -  ADITAR a Portaria PAD n° 032/2013-GAB/SES -  conforme orientação da 
Procuradoria Geral do Estado, exarada no Despacho “AG” n° 004721/2014, contida nos autos de processo 
administrativo disciplinar n° 201100010001136, no que tange a tipificação imputada aos servidores Lázara 
Maria de Araújo Mundim de Souza, comissionada, ex-diretora administrativa e Gelson José do Carmo, 
comissionado, ex-diretor geral, ambos com lotação no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, 
à época dos fatos, passando o artigo primeiro a ter a seguinte redação:

Por meio do processo supracitado foi instaurado procedimento administrativo cie 
sindicância, que culminou no Relatório n° I 7/2013-CPS/SES, no qual apurou fortes indícios de que os 
referidos servidores no desempenho de suas atribuições como Diretores Adminsitraiivo e Geral do 
Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA, realizaram compras em desacordo com a 
legislação vigente, tendo em vista o fracionamento de despesas, ausência de cobertura contratual e do 
devido procedimento licitatório.

Portanto, pelas condutas retromencionadas, os servidores transgrediram, em tese, o 
artigo 303, inciso LIV - praticar crimes contra a administração pública -  da Lei n° 10.460/88.

Art. 2o -  DETERMINAR, por parte da Secretaria Geral do Gabinete, a publicação desta 
portaria; bem como o envio de cópia dessa à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças — 
SGPF, para as devidas anotações no assentamento dos servidores.

Art. 3o -  ENVIAR os autos, após a publicação desta portaria, à 1“ Comissão Permanente 
de Processo Administrativo Disciplinar -  1“ CPPAD, instituída pela Portaria n° 333/2012-GAB/SES, 
para que essa cientifique os interessados e a Controladoria-Geral do Estado quanto ao presente aditamento 
ao procedimento administrativo disciplinar; bem como dê início aos seus trabalhos, em cumprimento ao 
disposto art. 1°.

Art. 4o -  DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação à tarefa que ora 
lhes é deferida, podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em 
diligências necessárias à instrução processual.

PUBLIQUE-SE, DE-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, aos 05 dias do mês de maio

LEOI' ^ lé í^M O U R A  VILELA
Secretário de Estado da Saúde


