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Associação Comunidade Luz da Vida – CREDEQ
CNPJ: 02.812.043/0012-50

Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ Aparecida de Goiânia 
Demonstrações Financeiras Individuais em 31 de dezembro de 2016

Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2016 (Em reais) 

ATIVO 

Nota 
Explic
ativa 

2016 2015 
Mudança 
Critério 
Contábil 

2015 
Antes 

CIRCULANTE  1.714.699,95  2.440.452,58  2.440.452,58  
Caixa e equivalentes de caixa 4    502.888,00  2.428.430,11  2.428.430,11  
Crédito de Subvenção SES-GO 5    891.864,82                     -                     -   
Estoques 6    287.582,98                    -                     -   
Adiantamentos 7     18.134,14    4.617,68         4.617,68  
Despesas pagas 
antecipadamente 

8     13.691,06         7.404,79         7.404,79  

Outros créditos            538,95                     -                     -   
NÃO CIRCULANTE                    -          6.399,18     336.629,20  
Outros créditos                    -          6.399,18         6.399,18  
Imobilizado 9                   -                      -        16.115,77  
Intangível 9                   -                      -      314.114,25  
ATIVO COMPENSADO  3.256.192,71     430.477,39       47.437,06  
Bens Adquiridos Cont. Gestão 
SES-GO 

9 1.637.481,55     383.040,33                    -   

Bens em Comodato Cedidos 
SES-GO 

9 1.614.044,26       42.770,16       42.770,16  

Bens em Comodato outras 
Empresas 

9 4.666,90    4.666,90         4.666,90  

TOTAL DO ATIVO E ATIVO 
COMPENSADO 

 4.970.892,66  2.877.329,15  2.824.518,84  

     
PASSIVO     
CIRCULANTE  1.714.699,95  2.446.851,76  2.777.081,78  
Fornecedores 10    779.012,13       27.968,78       27.968,78  
Obrigações sociais e tributárias 11    294.393,85  74.889,71      74.889,71  
Obrigações trabalhistas 12    274.373,91  57.693,74      57.693,74  
Subvenções governamentais a 
realizar 

13                   -   2.027.550,10 2.357.780,12  

Provisões trabalhistas e 
encargos 

14    366.920,06  258.749,43    258.749,43  

PASSIVO COMPENSADO  3.256.192,71     430.477,39      47.437,06  
Bens Adquiridos Cont. Gestão 
SES-GO 

9 1.637.481,55     383.040,33                    -   

Bens em Comodato Cedidos 
SES-GO 

9 1.614.044,26       42.770,16       42.770,16  

Bens em Comodato outras 
Empresas 

9 4.666,90        4.666,90         4.666,90  

TOTAL DO PASSIVO E 
PASSIVO COMPENSADO 

 4.970.892,66  2.877.329,15  2.824.518,84  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

Demonstração do Resultado do Exercício Em 31 de Dezembro de 2016 (Em 
reais) 

 
N.
E. 2016 

2015 
Mudança 
Critério 
Contábil 

2015 
Antes 

RECEITAS 
OPERACIONAIS 

 

   
8.144.804,37  

    
2.313.230,98  1.976.801,63 

Com Restrição 
    Programa atividade de 

saúde  16 
   

7.945.483,48  
    

2.056.414,56    1.713.803,31  
Receitas Financeiras 
contrato gestão 16     199.320,89  

       
256.816,42       256.279,74  

CUSTOS COM 
PROGRAMAS 

 
(4.902.192,02) 

 
(1.340.376,96) 

 
(1.730.951,19) 

Programa atividade de 
saúde  

    
Custo de pessoal próprio 17 (2.444.172,09) 

    
(847.569,35) 

 
(1.737.669,77) 

Custo operacional 17 (1.091.475,08) 
    

(109.767,28)                   -   

Custo na aquisição de bens 17 
 

(1.257.038,00) 
    

(383.040,33)                   -   
SUPERÁVIT BRUTO 

 
  3.549.602,29       972.854,02       239.131,86  

     DESPESAS 
OPERACIONAIS 

 

 
(3.352.119,20) 

    
(972.854,02) 

    
(239.131,86) 

Despesas administrativas 
    

Pessoal 18 
 

(1.804.389,79) 
    

(664.424,21)                   -   

Serviços contratados 18 
 

(1.208.060,72) 
    

(224.778,11)                   -   

Administrativas 18 
    

(294.545,55) 
      

(42.044,11) 
    

(198.702,78) 

Tributárias e financeiras 18      (45.123,14) 
      

(41.607,59)                   -   
Depreciação 

 
                      -                         -        (40.429,08) 

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO 
PERÍODO 

 

                      -                         -                     -   
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 

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. 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Em 31 de Dezembro de 
2016 (Em reais) 
  Patrimônio 

Social 
Outras 
Reservas 

Ajustes de 
Avaliação 
Patrimonial 

Superávit 
/ Déficit 

Total do 
Patrimônio 
Líquido 

Saldos iniciais 
em 01/01/2016  -  - - - - 
Movimentação 
do Período  -  - - - - 
Superávit / 
Déficit do 
Período  -  - - - - 
Ajustes de 
Avaliação 
Patrimonial  -  - - - - 
Recursos de 
Superávit com 
Restrição  -  - - - - 
Contratos de 
Gestão e 
Convênios  -  - - - - 
Saldos finais 
em 31/12/2016  -  - - - - 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (a ser editado) 
Em 31 de Dezembro de 2016 (Em reais) 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2016 2015 

    Superávit (Déficit) do Período     
-                      -    

       Ajustes por:            (+) Depreciação                    -   40.429,08  
         (+) Provisões  108.170,63  202.831,85  
Superávit (Déficit) Ajustado  108.170,63  243.260,93  
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes            Direitos a receber (891.864,83)                -    
         Outros créditos (14.055,41) (1.617,68) 
 Crédito com pessoas ligadas     6.399,18    3.256,31  
              Despesas pagas antecipadamente    (6.286,27)      247,62  

Estoques (287.582,98)                -    
Aumento (Diminuição) nos Passivos 
Circulantes   
              Fornecedores 744.324,77  (189.933,14) 
              Obrigações trabalhistas e previdenciárias  371.429,66  53.313,87  
              Outras obrigações                   -                 -    
              Obrigações tributárias 64.754,65  (4.814,55) 
              Subvenções Governamentais a Realizar (2.357.780,12) 1.551.474,65  
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades 
Operacionais (2.255.772,13) 1.655.188,01  

   Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento            Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo   -    (10.697,71) 
Baixa do ativo imobilizado    330.230,02   (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades 

de Investimento       330.230,02  (10.697,71) 

   Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamento 

    
-                      -    

(=) Caixa Líquido das Atividades de 
Financiamento 

    
-                      -   

       Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do 
Período 

    
2.428.430,11  

      
783.939,81  

    Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do 
Período 

       
502.888,00  

   
2.428.430,11  

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de 
Caixa 

   
(1.925.542,11) 

   
1.644.490,30  

   As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais
Em 31 de Dezembro de 2016

(Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação Comunidade Luz da Vida é uma Associação Civil, de direito pri-
vado, sem fins lucrativos e econômicos, qualificada como Organização Social, 
fundada em 01 de agosto de 2002, com sede e foro em Goiânia, Goiás. Tem 
por finalidade básica a promoção de Atividades de assistência psicossocial e à 
saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência 
química e demais ações de atenção à saúde, atuando como organização so-
cial, 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 a construção de uma sociedade justa, fraterna, participativa e solidária.
Desde julho de 2006, o Governo do Estado de Goiás, mais especificamente a 
Secretária de Estado da Saúde de Goiás - SES-GO, com intuito de aperfeiçoar 
o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), garan-
tindo-os a qualidade na assistência em suas unidades, aderiu ao modelo de par-

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: 14f313c7



GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22.557198 Diário Oficial

ceira na gestão da saúde, atribuindo esta função às Organizações Sociais – OS.
Com isso, a Associação Comunidade Luz da Vida foi selecionada por meio 
de um processo de Chamamento Público, vinculado ao contrato de Gestão nº 
002/2014/SES/GO, que passou a gerir o Centro de Referência e Excelência 
em Dependência Química - CREDEQ, localizado no município de Aparecida de 
Goiânia, Goiás, que tem atendimento especializado a pessoas com graves pro-
blemas relacionados ao uso de crack, álcool ou outras drogas. Possui, ainda, o 
serviço ambulatorial de atendimento multiprofissional (médicos, psicólogos, as-
sistentes sociais e terapeutas ocupacionais). O ambulatório servirá como apoio 
aos usuários egressos do CREDEQ, mantendo o acompanhamento até que seja 
inserido na rede de atenção da sua região. Atenderá também aos casos que não 
tem indicação de internação, mas que precisam de assistência especializada 
que não esteja disponível em sua região. Os casos que tenham necessidade de 
internação (avaliados pela equipe do ambulatório) serão atendidos nos leitos de 
saúde mental para desintoxicação e/ou tratamento inicial da abstinência física, 
com duração, em média, de 07 dias e, posteriormente, nos leitos de acolhimento 
residencial para o tratamento de reabilitação psicossocial com duração de até 
90 dias.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
As demonstrações financeiras individuais, cuja conclusão foi aprovada em Reu-
nião da Diretoria em 25 de janeiro de 2017, abrangem apenas as operações da 
Comunidade Luz da Vida, vinculadas ao contrato de gestão nº 002/2014/SES/
GO, do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - CRE-
DEQ unidade Aparecida de Goiânia, 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 In-
terpretação Técnica ITG 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem finalidade de 
lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Con-
tabilidade 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 (R1) 
– 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 amorti-
zado 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, Real (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, estoques e provisão para 
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode-
rá resultar em valores diferentes dos estimados devido a possíveis imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação.
As estimativas e premissas são revistas de forma contínua. As revisões com 
relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que estas são 
revisadas, bem como 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 consis-
tente em todos os exercícios apresentados. 
3.1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS
(a) Ativos financeiros não derivativos
A Entidade 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 recursos em espécie, 
saldos em 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 ne-
gociação, tendo como base o valor negociado. A Entidade baixa um passivo 
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou 
liquidadas.
Em 31 de dezembro de 2016, os passivos financeiros não derivativos da Enti-
dade estavam representados basicamente por fornecedores de materiais e de 
serviços, reconhecidos inicialmente pelo valor histórico, acrescidos de quaisquer 
custos de transação atribuíveis, quando aplicáveis. 
3.2 ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
(a) Reconhecimento e mensuração
A Organização Social, Comunidade Luz da Vida, por meio do contrato de ges-
tão nº 002/2014/SES-GO, administra o CREDEQ 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 ges-
tão 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. Com isso, os 
saldos iniciais, existentes em 01/01/2016, e os bens adquiridos no decurso do 
exercício passaram a ser registrados em contas de controle “contas de compen-
sação”. Estes bens, por sua vez, continuam, apenas, sendo registrados pelo 
custo histórico de aquisição.
(b) Depreciação/Amortização
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 da Associação Comunidade 
Luz da Vida, 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, o 
valor recuperável do ativo é determinado. 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do 
ativo exceda o seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas 
no resultado. 
3.4 PASSIVOS CONTINGENTES 
Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente se-
gurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas 
divulgados em nota explicativa.
Em 31 de dezembro de 2016, a Entidade não possuía nenhuma ação judicial de na-
tureza cível, trabalhista ou quaisquer outras, segundo sua assessoria jurídica. Diante 
disto, não houve o reconhecimento nem a divulgação de 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 razo-
avelmente estimado. As provisões são constituídas, revistas e ajustadas de modo a 
refletir a melhor estimativa nas datas das demonstrações. As provisões são mensura-
das 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 ativo e/ou do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconhe-
cimento em resultado.
3.8 TRIBUTAÇÃO
A Comunidade Luz da Vida é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimen-
to 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 paga-
mento. 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

Bens Cedidos em Comodato
 
 

 
2015   Movimentação        2016 

    
      

Discriminação 
 

Custo 
 

Cedidos 
 

Precificação 
 

Transf. 
 

Custo 
Maq. e Equip. em Geral 

 
1.048,62 

 
- 

 
38.523,83  

 
 -  

 
39.572,45 

Móveis e Utensílios 
 

29.346,49 
 

- 
 

1.078.120,53  
 

 -  
 

1.107.467,02 
Veículos 

 
7.106,97 

 
- 

 
 261.093,03  

 
 -  

 
268.200,00  

Computadores e 
Periféricos  5.268,08  -  193.536,71  -  198.804,79 
Outros Bens em 
Comodato 

 
       4.666,90  

 
- 

 
- 

 
 -  

 
4.666,90  

Totais 
 

       47.437,06  
 

- 
 

 1.571.274,10  
 

 -  
 

1.618.711,16  
 

Em 31 de dezembro de 2016, os estoques estavam assim compostos, e estão 
apresentados pelo valor de custo médio de aquisição.
7. ADIANTAMENTOS

  
2016 2015 

Medicamentos e insumos 
 

287.582,98 - 

  
287.582,98 - 

 

 

Ano 
Nº 

Meses 
Período de 
Execução 

Subvenção 
Recebida 

Rendimento 
aplicação 

Custo 
Imob. 

Anterior 
Reversão 
provisões 

Custos 
Realizados 

Saldo 
subvenções 

2014 6 01/Jul a 31/Dez 1.331.552,69 9.881,87 0,00 0,00 535.129,09 806.305,47 
2015 12 01/Jan a 31/Dez 3.271.996,54 256.279,74 0,00 0,00 1.976.801,63 2.357.780,12 
2016 12 01/Jan a 31/Dez 4.862.829,69 199.320,89 330.230,02 163.238,87 8.144.804,37 -891.864,82 
Total 48 

 
9.466.378,92 465.482,50 330.230,02 163.238,87 10.656.735,09 -891.864,82 

 

a) As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, à conta de caderneta de 
poupança no banco Caixa Econômica, remunerada à taxa de mercado. Esse saldo 
consiste em valor de liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos, no 
curto prazo, rapidamente conversível em dinheiro e sujeito a um risco insignificante 
na mudança de valor.
Todos os recursos recebidos em razão do contrato de gestão são alocados em conta 
corrente, que foi criada especificamente para geri-los e aplicá-los devidamente. En-
tretanto, a Entidade é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão 
sujeitos às restrições e/ou vinculações por parte do contratante.
5. CRÉDITO SUBVENÇÕES A RECEBER
Esta conta demonstra os recursos devidos pela SES-GO à Comunidade Luz da Vida, 
gestora do CREDEQ, em relação ao contrato de Gestão e Aditivo. O quadro abaixo 
demonstra a antecipação de custos e despesas, no montante R$ 891 mil, em relação 
ao somatório dos recebimentos de subvenções, até 31/12/2016.

O saldo acima refere-se a adiantamentos a fornecedores e empregados. Estes valo-
res serão abatidos durante o exercício de 2017.
8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
O saldo das despesas antecipadas, em 31 de dezembro de 2016, é de R$ 13.691,06 
(treze mil, seiscentos e noventa e um reais e seis centavos) e é composto por vale 
transporte e prêmios de seguros a apropriar, pela contratação de seguro para veícu-
los utilizados na unidade.
As coberturas, para veículos, foram contratadas por montantes considerados sufi-
cientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus 
consultores de seguros. 
9. BENS EM COMODATO 
O grupo de contas do Ativo e do Passivo compensado refere-se aos bens patrimo-
niais recebidos da SES-GO e aos adquiridos durante a vigência do contrato de ges-
tão nº 002/2014, firmado com o Estado de Goiás.
Os bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, para auxiliar a prestação 
dos serviços propostos, apresentam os seguintes saldos em 31 de dezembro de 
2016.

7. ADIANTAMENTOS 

  
2016 2015 

Adiantamentos a fornecedores 
 

                           18.134,14    
             

-    

Adiantamentos a empregados 
 

- 
             

4.617,68  

  
18.134,14  

          
4.617,68  

 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  
2016 2015 

Fundo Fixo  
 

              366,55            2.000,00  
Banco conta movimento 

 
               50,00                 50,00  

Aplicações financeiras (a) 
 

    502.471,45    2.426.380,11  

  
    502.888,00    2.428.430,11  

a) As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, à conta de caderneta de p

6. ESTOQUES
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2015   Movimentação        2016 

    
      

Discriminação 
 

Custo 
 

Aquisições 
 

Precific
ação 

 
Transf. 

 
Custo 

Benfeitorias em Imóv. 
de Terceiros 

 
- 

 
531.948,66 

 
 -  

 
 -  

 
531.948,66 

Computadores e 
Periféricos 

 
7.274,65 

 
- 

 
 -  

 
(3.343,98) 

 
3.930,67 

Máquinas e 
Equipamentos em 
Geral 

 
11.921,00 

 
518.961,31 

 
 -  

 
2.660,00 

 
533.542,31 

Móveis e Utensílios  -  192.623,13  -  (1.625,00)  190.998,13 
Ferramentas 
Elétricas e Manuais  

- 
 12.469,90   -    -   12.469,90 

Biblioteca  1.778,06  -   -    42,29   1.820,35 
Software 

 
362.066,62  

 
- 

 
 -  

 
 704,91  

 
362.771,53  

Totais 
 

383.040,33  
 

1.256.003,00 
 

 -  
 

 
(1.561,78) 

 
1.637.481,55  

 

10. FORNECEDORES 

  
2016 2015 

Fornecedores de materiais e serviços 
 

779.012,13 27.968,78 

  
779.012,13 27.968,78 

 

 

  
2016 2015 

INSS a recolher 
 

125.561,09 55.292,85 
IRRF s/ folha a recolher 

 
60.241,12 8.151,82 

FGTS a recolher 
 

37.026,02 9.107,33 
INSS retido a recolher 

 
28.192,57 - 

PIS/COFINS e CSLL a Recolher 
 

26.182,71 647,03 
ISS retido a recolher 

 
8.292,46 - 

PIS s/folha a recolher 
 

5.615,84 1.481,96 
IRRF S/ Fornecedores de Serviços 

 
2.942,66 208,72 

Contribuição Sindical/Assistencial 
 

339,38 - 

  
294.393,85 74.889,71 

 

 

  
2016 2015 

Salários e ordenados a pagar 
 

274.373,91 57.693,74 

  
274.373,91 57.693,74 

Os bens detalhados acima, com exceção de outros bens em comodato, foram 
cedidos pela SES-GO à Associação Comunidade Luz da Vida em comodato, 
para serem utilizados na prestação de serviço, nas dependências do Credeq 
ou em prol deste. No decurso do exercício foi apresentado relatório com o real 
valor destes bens. Com isso, houve uma precificação para que os registros 
contábeis representassem a realidade do relatório.

Bens Adquiridos

No transcorrer do exercício, houve aplicação de recursos financeiros, objeti-
vando melhorar as instalações, e foram adquiridos bens móveis. O montante 
investido foi de R$ 1.257.038,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil e 
trinta oito reais). (1.256.003,00 + 2.660,00 - 1.625,00 = 1.257.038,00).
10. FORNECEDORES

As obrigações com fornecedores de materiais e serviços foram decorrentes 
de aquisição de medicamentos e materiais de consumo, bem como, a con-
tratação de prestadores de serviços para executar atividades operacionais e 
administrativas na gestão da unidade em atendimento ao contrato de gestão 
002/2014/SES/GO.
11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS
As Obrigações sociais referem-se aos encargos da folha de pagamento e às 
obrigações tributárias por ocasião da contratação de serviços de empresas e 
estão assim compostas:

12.  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
A obrigação detalhada refere-se ao líquido da folha de pagamento da entida-
de, relativo ao mês de dezembro:

13. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR
O montante de subvenções governamentais a realizar, proveniente do Contra-
to de Gestão 002/2014/SES/GO, Comunidade Luz da Vida – CREDEQ, está 
composto da seguinte forma:

A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável seguran-
ça de que a Entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relaciona-
das à aplicação. 

  
2016 2015 

Subvenção para custeio  
 

- 2.027.550,10 
Subvenção para investimento 

 
- 330.230,02 

  
- 2.357.780,12 

 

 

  
2016 2015 

Provisão de Férias e Encargos Sociais 
 

366.920,06 197.443,26 
Provisão Técnica (a) 

 
0,00 61.306,17 

  
844.074,67 258.749,43 

 

 

Ano 
Nº 

Meses 
Período de 
Execução 

Subvenção 
Prevista Repactuação  

Total Sub 
Prevista 

Subvenção 
Recebida Saldo 

2014 6 01/Jul a 31/Dez 3.614.951,34 0,00 3.614.951,34 1.331.552,69 2.283.398,65 
2015 12 01/Jan a 31/Dez 7.229.902,68 0,00 7.229.902,68 3.271.996,54 3.957.906,14 
2016 12 01/Jan a 31/Dez 7.229.902,68 3.990.032,44 11.219.935,12 4.862.829,69 6.357.105,43 
2017 12 01/Jan a 31/Dez 7.229.902,68 25.170.097,32 32.400.000,00 0 32.400.000,00 
2018 6 01/Jan a 26/Ago 3.614.951,34 12.585.048,66 16.200.000,00 0 16.200.000,00 
Total 48 

 
28.919.610,72 41.745.178,42 70.664.789,14 9.466.378,92 61.198.410,22 

 

  
2016 2015 

Atividades de saúde 
 

   7.945.483,48     1.720.521,89  
Rendimento aplicação financeira 

 
199.320,89        256.279,74  

  
8.144.804,37       1.976.801,63  

 

Atendidos os critérios estabelecidos nas normas contábeis e no contrato de 
gestão, a subvenção para custeio, à medida da sua realização, foi reconhecida 
no resultado como receita. Durante o ano de 2016, a realização das despesas 
superou os valores repassados pela SES-GO, que, por motivo da crise finan-
ceira, não repassou a totalidade dos recursos definidos em contrato. Desta 
forma, a entidade passou a registrar essas diferenças em direito a receber no 
ativo circulante.
Com base no novo entendimento sobre os bens do ativo imobilizado adquiri-
dos com recursos do contrato de gestão, onde determina que os bens devem 
ser reconhecidos diretamente em conta de resultado, o saldo da subvenção 
para investimento de 2015, bem como os valores das aquisições de bens mó-
veis e imóveis durante ano de 2016, foram contabilizados em contas de des-
pesas e receitas simultaneamente. 
14. PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS

(a) Por exigência do contrato de gestão nº 002/2014/SES/GO, para cobrir even-
tuais riscos trabalhistas da Entidade, foi reconhecida uma provisão para possí-
veis rescisões, bem como para os encargos que poderão incorrer ao término do 
contrato. Em 29/12/2016, foi assinado o 1º termo aditivo do contrato de gestão, 
nº 002/2014/SES/GO. Especificamente, no item  3.5, a SES/GO assume os 
custos de desligamento com colaboradores, motivo pelo qual, houve a baixa 
da provisão técnica.    
15. DEMONSTRATIVO DO CONTRATO GESTÃO E 1º ADITIVO 
Os valores apresentados nesse demonstrativo referem-se às parcelas a se-
rem executadas, previstas no Contrato de Gestão Nº 002/2014, firmado entre 
a SES-GO - Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e a Comunidade Luz da 
Vida, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e servi-
ços de saúde no Centro de Referência e Excelência em Dependência Química 
- CREDEQ, Aparecida de Goiânia.
Conforme previsto no Contrato de Gestão, o valor global a ser repassado a 
título de Subvenções é de R$ 28.919.610,72, para um período de 48 meses, 
sendo o valor estimado mensal de R$ 602.491,89. Em 29/12/2016, foi assinado 
o 1º termo aditivo do contrato de gestão nº 002/2014/SES/GO, o qual houve 
revisões de valores referente às subvenções. Abaixo, quadro atualizado com 
resumo da movimentação do contrato:

16. RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO

As receitas de subvenções são realizadas em razão da execução do contra-
to de gestão, nº 002/2014, firmado com a Secretaria de Saúde do Estado de 
Goiás - SES-GO, sendo o valor de R$ 6.688.445,48 (seis milhões, seiscentos 
e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta cinco reais e quarenta e oito cen-
tavos) a título de subvenção para custeio; o valor de R$ 1.257.038,00 (um 
milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, e trinta oito reais), como subvenção de 
investimento, e R$ 199.320,89 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte 
reais e oitenta e nove centavos) referentes aos rendimentos sobre aplicações 
financeiras dos recursos ainda não utilizados.
17. CUSTOS COM ATIVIDADE DE SAÚDE 

Goiânia, 25 de janeiro de 2017.

LUIZ ANTÔNIO DE PAULA
PRESIDENTE

CPF: 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
ÉZIO DONIZETH LOPES

CONTADOR CRC-GO: 010049/O-2
CPF: 492.047.181-53

 

 
2016 2015 

Remunerações                        1.696.191,37     536.349,21 
Encargos sociais     599.342,59      197.519,89  
Provisões trabalhistas                                   148.638,13      113.700,25  

 2.444.172,09      847.569,35  
 

 
2016  2015 

Serviços em Geral      620.005,94  18.125,41 
Alimentação de pacientes                                   218.141,54  - 
Energia elétrica 134.563,89 91.641,87 
Medicamentos e materiais diversos                        118.763,71  - 

  1.091.475,08      109.767,28  
 

 
 2016 2015 
Remunerações                         1.221.140,31          420.453,38  
Encargos sociais                  435.784,54          154.839,24  
Provisões trabalhistas                                147.464,94            89.131,59  

 1.804.389,79      664.424,21  
   
 

2016  2015  
Serviços de segurança e 
vigilância           866.088,06   -    

Serviços de contabilidade              115.570,00        78.000,00  
Serviços de tecnologia da 
informação      106.568,91        55.188,11  

Serviços de auditoria                       78.213,36        36.940,00  
Serviços de consultoria                   41.620,39        54.650,00  

 1.208.060,72 224.778,11 
   2016 2015 
Água e telefone       99.704,07                       6.475,63  
Manutenção de infraestrutura                   48.766,07  

 Combustíveis       33.669,77                     16.019,62  
Aluguel de equipamentos                        30.515,18  

 Lanches e refeições       29.262,66                       7.664,26  
Impostos e taxas       13.044,72                                -    
Anúncios e publicações       12.169,92                                -    
Bens de pequeno valor       11.484,86                       1.421,56  
Material de expediente       10.281,30                       8.838,62  
Despesas diversas        5.647,00                       1.624,42  

 
    294.545,55                     42.044,11  

 
 
 

 
2016 2015 

Imposto de renda s/aplicações financeiras 
 

   38.915,03  38.704,95 
Demais despesas  

 
6.208,11    2.902,64  

  
45.123,14  41.607,59    

 

18. DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE
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Protocolo 14297

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONS-
TRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE 
LUZ DA VIDA – Gestora do CREDEQ - que compreendem o balanço patrimonial, 
em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, acima referidas, apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA – Gestora do CREDEQ 
- em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade auditada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profis-
sional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria, das demons-
trações contábeis, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses assuntos. 

 Crédito de Subvenção e Reconhecimento da Receita

Os detalhes sobre a política contábil, relativa a Crédito de Subvenções a receber 
da Secretária de Saúde do Estado de Goiás – SES/GO, estão correlacionadas 
nas Notas “13 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR”, “15  - SUB-
VENÇÕES GOVERNAMENTAIS” e “05 - CREDITO SUBVENÇÕES A RECE-
BER”, ambas relacionadas nas demonstrações contábeis da Entidade.

A avaliação realizada pela administração da Entidade sobre os Créditos de Sub-
venções a receber, no valor de R$ 891 mil, envolve o pressuposto de que o 
acordado no contrato de Nº 002/2014, firmado entre a SES-GO - Secretaria de 
Saúde do Estado de Goiás e a Comunidade Luz da Vida, para o gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Centro de Re-
ferência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ Aparecida de Goiâ-
nia, será cumprido.

A decisão concretizada pela Administração da Entidade foi de honrar com os 
critérios de excelência exigidos no contrato de Gestão, além da necessidade de 
se ampliar o número de atendimento. Neste sentido, a Entidade realizou custos/
despesas no intuito de se antecipar as novas demandas e cobranças contratuais, 
fato este que gerou um reconhecimento de Receita com atividade de saúde na 
ordem de R$ 8.144 milhões, ocasionando o reconhecimento do crédito de sub-
venção a favor da Entidade. 

Resposta da auditoria ao assunto

Avaliamos a consistência entre a política contábil, relacionada com o registro 
do Crédito de Subvenções da SES/GO, e se os procedimentos contábeis foram 
aplicados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade.

Realizamos testes para validar se o REGIME DE COMPETÊNCIA estava sendo 
observado, e se a receita de subvenção governamental estava reconhecida, ao 
longo do período necessário, e se foi confrontada com as despesas correspon-
dentes. Também, verificamos que a receita não estava sendo reconhecida no 
momento de seu recebimento, uma vez que a Entidade necessita cumprir regras 
contratuais para realizar o reconhecimento dessa receita.

Contudo, realizamos uma análise da correlação entre o reconhecimento da re-
ceita de subvenção em confronto com as despesas correspondentes. Semelhan-
temente, a subvenção relacionada e constatamos que a diferença foi transferida 
para a conta de credito de subvenção no Ativo, uma vez que o contrato suporta 
o reconhecimento da receita em relação a tais custos/despesas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo IASB

 Mudança no Critério Contábil

Os detalhes sobre a política contábil, relativa a mudança de critério contábil, 
estão relacionados na Nota “3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS”, subitem 
“3.2 ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL”, letra “a”, “Reconhecimento e mensu-
ração”, relacionada nas demonstrações contábeis da Entidade. 

A decisão tomada pela Administração da Entidade foi de não mais reconhecer 
os bens tangíveis e intangíveis, adquiridos com recursos do contrato de gestão 
Nº 002/2014, firmado entre a SES-GO - Secretaria de Saúde do Estado de Goi-
ás e a Comunidade Luz da Vida, para o gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços de saúde no Centro de Referência e Excelência 
em Dependência Química – CREDEQ - Aparecida de Goiânia, como sendo da 
Entidade. Portanto, esses bens passaram a não ser registrados no grupo Ativo 
Imobilizado. O contrato deixa claro que tais bens são do Estado, por meio da 
SES-GO e que ao final, do instrumento pactuado, estes serão devolvidos à con-
tratante. Neste sentido, a Entidade gestora do Credec optou por acatar o novo 
entendimento contábil.

Resposta da auditoria ao assunto

Em análise as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, em especial as Resoluções 
CFC N. º 1.374/11, que dá nova redação à NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL 
– Estrutura Conceitual, para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Fi-
nanceiro e Resolução CFC N. º 1.185/09, que aprovou à NBC TG 26 APRESEN-
TAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, obtém-se o entendimento que 
a essência sobre a forma deve prevalecer. 
Em observação as referidas Resoluções, entendemos que, em circunstâncias 
extremamente raras, nas quais a administração da Entidade vier a concluir que 
a conformidade com um ou mais requisitos das normas, interpretações ou comu-

nicados técnicos conduziriam a uma apresentação tão enganosa, em relação as 
Demonstrações Contábeis, que entraria em conflito com o objetivo das demons-
trações contábeis, qual seja, exigência à contínua obediência da prevalência da 
ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, estabelecido na Estrutura Conceitual para Ela-
boração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, a entidade não deveria 
aplicar esse(s) requisito(s).

Neste sentido encaminhamos consulta ao Conselho Federal de Contabilidade, o 
qual reconheceu que de fato esses bens deveriam ser reconhecidos diretamente 
em conta de resultado e confrontados com a subvenção relacionada, assegu-
rando o controle em contas próprias, conforme previsão contratual, e atendi-
mento a essência sobre a forma, contrariando parte dos dizeres da Resolução 
CFC 1.305/2010, que aprova a NBC TG 07 (R1) – Subvenção e Assistência 
Governamentais.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, 
apresentadas para fins de comparação, foram, por essa Auditoria, examinadas 
de acordo com as normas de auditoria vigente naquela data. Por ocasião, foi 
emitido relatório de auditoria, sem modificação, em 23 de maio de 2016. 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilida-
de pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela admi-
nistração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações con-
tábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos, também, aos responsáveis pela governança, declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicá-
veis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela go-
vernança, determinamos aqueles que foram considerados como mais signifi-
cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias ex-
tremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório, porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para 
o interesse público. 

Goiânia – GO, 23 de março de 2017.
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