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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais) 

 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
A Associação Brasileira de Esperança e Vida (ABEVIDA) é a responsável pela gestão 

administrativa e financeira do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência 

Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), desde 2014, com a 

inauguração acontecendo em 23 de junho de 2016. A ABEVIDA é uma associação civil, de 

direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, qualificada como Organização Social, 

com sede e foro em Goiânia, Goiás. 

A ABEVIDA, que é uma instituição com expertise de duas décadas no tratamento da 

dependência química e ainda mantêm obras sociais, dentre as quais duas comunidades 

terapêuticas (uma masculina e uma feminina). Ela é a sucedânea da Comunidade Luz da 

Vida, que foi fundada em dezembro de 1997. 

O CREDEQ – Prof. Jamil Issy, por sua vez, que é um hospital psiquiátrico, trata da 

reabilitação de casos graves da Dependência em Substâncias Psicoativas, em regime 

ambulatorial e de internação com vistas a garantir a integralidade da assistência. Com 108 

leitos (12 de desintoxicação e 96 em Unidades de Tratamento Residencial/UTR – 24 

femininos e 86 masculinos). A unidade realiza atividades para a qualificação de 

profissionais da saúde, por meio da Residência Médica e do Núcleo de Ensino e Pesquisa, 

sobre a temática da dependência química.  

O CREDEQ diagnostica, trata e realiza o acompanhamento longitudinal dos pacientes. O 

protocolo terapêutico está alicerçado no atendimento médico (psiquiatra e clínico geral), 

multiprofissional (enfermeiros, odontólogos, técnicos em enfermagem, psicólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas, 

farmacêuticos e musicoterapeutas).  

O ambulatório acolhe tanto aos pacientes em início de tratamento, como em continuação 

da terapia iniciada na internação. O acompanhamento ao paciente acontece até que este 

seja inserido na rede de atenção da sua região. Para se tratar na unidade o interessado 

precisa passar por uma consulta avaliativa.  

Por ela, o psiquiatra determinará ser o início do tratamento se dará pela internação, ou pelo 

ambulatório. Internado, o paciente ficará de sete a 21 dias na Detox, para em seguida ser 

acolhido na UTR. A permanência nesse espaço é em média de 12 semanas.  

Em 2020, consolidou-se, dentre outras ações, a implantação, paulatina, do serviço de 
Odontologia e uma amplo Programa de Reinserção, cujo objetivo é trabalhar com os 
dependentes de substâncias psicoativas (DSP) o seu retorno e permanência ao mercado 
de trabalho com equidade, considerando as dificuldades individuais em se inserirem em 
decorrência da baixa escolaridade, perdas cognitivas, ausência documental, ausência de 
profissionalização, dentre outras barreiras. O programa está estruturado a partir de seis 
projetos. 
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2. BASE DE PREPARAÇÃO 
 
2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
As demonstrações financeiras individuais, abrangem apenas as operações da Comunidade 
ABEVIDA, vinculadas ao contrato de gestão nº 002/2014/SES/GO, do Centro de Referência 
e Excelência em Dependência Química - CREDEQ 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 
Interpretação Técnica ITG 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros, 
aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 
(R2) – 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, aprovada pela Resolução CFC 1.418/2012, 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 amortizado ou ao valor justo, 
nos casos aplicáveis. 

 
2.3 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO 
As demonstrações financeiras da entidade são mensuradas utilizando a moeda do principal 
ambiente econômico, 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, quando existentes, estoques e provisão para 
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação. 
 
As estimativas e premissas são revistas de uma 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 consistente em 
todos os exercícios apresentados.  
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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 saldos em banco e aplicações 
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazos de vencimentos inferiores a 90 dias, 
que são prontamente conversíveis em numerário. 
 
O valor de recebíveis de contratos de gestão, são recursos com restrição em detrimento de 
cláusulas contratuais e refere-se a valores já aplicados às atividades sociais da Associação 
(custos e/ou despesas - regime de competência), para os quais ainda não houve a 
contrapartida da subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros meses de 2021, 
conforme previsto no Contrato de Gestão nº 002/2014/SES/GO. São considerados ativos 
financeiros classificados como recebíveis. 
 

(b) Passivos financeiros não derivativos 
Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, 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 2020, os passivos financeiros não derivativos da Entidade estavam 
representados basicamente por fornecedores de materiais e de serviços, obrigações 
tributárias (inclusive parcelados) e de folha salarial, reconhecidos inicialmente pelo valor 
histórico, acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis, quando aplicáveis.  
 

3.2 ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 
 
(a) Reconhecimento e mensuração 
A Organização Social, Associação Brasileira de Esperança e Vida, por meio do contrato de 
gestão nº 002/2014/SES-GO, administra o CREDEQ Aparecida de Goiânia e todos os bens 
são adquiridos com recursos do contrato. Pelo entendimento à regra contábil, esses bens 
deixaram de ser registrados no imobilizado e no intangível. O contrato de gestão define que 
tais bens são do Estado e que ao final do contrato estes serão devolvidos a Secretaria de 
Saúde do Estado de Goiás – SES-GO. Com isso, os bens adquiridos no decurso do 
exercício passaram a ser registrados diretamente em contas de resultado e controlados em 
contas de controle "contas de compensação". Estes bens, continuam, apenas, sendo 
registrados pelo custo histórico de aquisição. 
 
(b) Depreciação/Amortização 
A depreciação/amortização, cuja regra define que deve ser calculada pela estimativa de 
vida útil/econômica, deixou de ser aplicada aos bens adquiridos com recursos do contrato 
de gestão, em virtude de estes não serem de propriedade da ABEVIDA, mas, sim, do 
Estado de Goiás. 
 

3.3 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL (“IMPAIRMENT”) 
O valor contábil do ativo imobilizado, quando existente, 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. Contudo, em virtude entendimento 
à regra contábil, os bens adquiridos com recursos do contrato de gestão nº 002/2014/SES-
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GO, deixaram de ser registrados no imobilizado e no intangível da Associação, conforme 
informado no item 3.2 acima descrito. 
 
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.  
 

3.4 PASSIVOS CONTINGENTES 
Os passivos contingentes não são provisionados em detrimento do item 9.6, combinado 
com o item 9.19, ambos da cláusula nona – dos recursos humanos, do Primeiro Termo P 
menor. O custo é determinado pelo método de avaliação dos estoques, usando-se o custo 
médio de aquisição e, em geral, compreendem os insumos de utilização na operação da 
Associação (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo etc.), sendo que 
os mesmos se apresentam livres de ônus ou gravames. 
 

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 ativo 
e/ou do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento em resultado. 

 
3.8 TRIBUTAÇÃO 
A Associação 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. 
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4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
�� )()(	 �� )(,6	
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���./��L���������� ������������������������� �� ���������������������������
+�������������	������� ������������������������������ �� ����������������������������"���
�� 													+0-*(0,I.J		 �� 																	-*(H.I.+		

																																																																																																																																																																																																																			
As aplicações financeiras, mantidas na Caixa Econômica Federal, são remuneradas à taxa 
de mercado. Consiste num 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.	
 
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. Entretanto, 
a Entidade é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão sujeitos às 
restrições e/ou vinculações por parte do contratante. 
 

5. ESTOQUE 
�� )()(	 �� )(,6	
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Em 31 de dezembro de 2020, os estoques estavam assim compostos, e estão 
apresentados pelo valor de custo médio de aquisição. 
 

6. ADIANTAMENTOS 
�� )()(	 �� )(,6	
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O saldo acima refere a adiantamentos a fornecedores e empregados (antecipação de 
férias). Estes valores serão abatidos durante o exercício de 2021. 
 

7. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 
�� )()(	 �� )(,6	
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7a.  OUTROS CRÉDITOS 
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(i) Refere-se a bloqueio judicial do processo nº 0010100-16-2013.5.18.0007, onde o polo 

passivo é a Associação Brasileira de Esperança e Vida – Matriz. O departamento jurídico 
do CREDEQ está utilizando todos os meios jurídicos na tentativa de liberação dos 
recursos bloqueados ao contrato de Gestão. 
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8. BENS EM COMODATO  
O grupo de contas do Ativo e do Passivo compensado refere-se aos bens patrimoniais 
cedidos pela SES-GO e os adquiridos durante a vigência do contrato de gestão nº 
002/2014, firmado com o Estado de Goiás, e os bens de terceiros em comodato. 
 
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 2020. 
 
 
Bens Cedidos em Comodato 
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Os bens detalhados acima, com exceção de outros bens em comodato, foram cedidos pela 
SES-GO à Associação Brasileira de Esperança e Vida em comodato, para serem utilizados 
na prestação de serviço, nas dependências do CREDEQ ou em prol deste.  
 
 
Bens Adquiridos 
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9. FORNECEDORES 
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As obrigações com fornecedores de materiais e serviços foram decorrentes de aquisição 
de medicamentos e materiais de consumo, bem como, a contratação de prestadores de 
serviços para executar atividades operacionais e administrativas na gestão da unidade em 
atendimento ao contrato de gestão 002/2014/SES/GO. 
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10. 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: 
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11.  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
A obrigação detalhada refere-se ao líquido da folha de pagamento da entidade, relativo ao 
mês de dezembro: 
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12. SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A RECEBER E CONTRATO DE GESTÃO 
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O demonstrativo acima apresenta uma síntese sobre os valores previstos e repassados a 
Entidade referente ao Contrato de Gestão Nº 002/2014, firmado entre a SES-GO - 
Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e a Associação Brasileira de Esperança e 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. 
 
Em 30 de janeiro de 2020, a SES-GO e a Entidade assinaram o 4º termo aditivo do contrato 
de gestão nº 002/2014/SES/GO, no qual houve revisões de suas metas e dos valores 
referentes às subvenções. 
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A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a 
entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à aplicação. 
 
Conforme descrito na coluna “Saldo Sub. a Executar (Passivo) ou a Receber (Ativo)” no 
valor de R$ 7,531 milhões, refere-se a valores já aplicados às atividades sociais da 
Associação, na gestão da unidade Credeq Aparecida de Goiânia (custos e/ou despesas – 
regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da subvenção, que 
devem ser realizadas nos primeiros meses de 2021, conforme previsto no Contrato de 
Gestão nº 002/2014/SES/GO. 
 
Atendido os critérios estabelecidos nas normas contábeis e no contrato de gestão, a 
subvenção, à medida da sua realização, foi reconhecida no resultado como receita. Durante 
o ano de 2020, a soma dos valores repassados pela SES-GO foi inferior as despesas. Desta 
forma, a entidade passou a registrar essas diferenças em créditos a receber, no ativo 
circulante. 
 
Em atenção ao item 9.19, da clausula nona, do 1º Termo aditivo ao Contrato de Gestão 
002/2014/SES/GO, houve o reconhecimento de direito a receber, oriundo de rescisões 
trabalhistas, ocorridas no decurso do exercício, na importância de R$ 331.319,90 (trezentos 
e trinta e um mil, trezentos e dezenove reais e noventa centavos). Entretanto, este montante 
poderá sofrer alteração quando da manifestação da SES/GO que, até o fechamento 
contábil do exercício 2020, não proveu resposta.  
 
 

13. PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS 
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14. OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 
As Obrigações de longo prazo referem-se a encargos da folha de pagamento e às 
obrigações tributárias e estão assim compostas: 
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15. RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO  
As receitas de subvenções são realizadas em razão da execução do contrato de gestão nº 
002/2014, firmado com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás - SES-GO e os valores 
estão relacionados à subvenção para custeio, subvenção de investimento. 
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16. CUSTOS COM ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO 
Em virtude da readequação orçamentária e eficiência operacional, os itens de custeio 
sofreram reduções de 11,61%, influenciando no número de pacientes internados bem como 
dos pacientes atendidos no ambulatório da unidade. 
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17. DESPESAS ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO 
Neste período, o quadro de colaboradores da unidade teve uma redução. Da mesma forma, 
os itens de custeio também sofreram reduções 0,41%. 
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18. RESULTADO FINANCEIRO- COM RESTRIÇÃO 
 

Em virtude de atraso nos repasses mensais desde o ano 2018, a entidade deixou de pagar 
impostos federais, trabalhistas e previdenciários, desta forma, para negociar os débitos na 
esfera administrativa e os inscritos em dívida ativa, foram realizados parcelamentos e estes 
parcelamentos estão sendo pagos em sua data de vencimento. No exercício corrente, em 
virtude de uma melhor regularização no recebimento de repasses financeiros oriundo da 
SES-GO e uma melhor eficiência operacional, a entidade pôde antecipar várias parcelas 
relativos a contribuições previdenciárias parceladas, bem como manter a regularidade na 
quitação de obrigações fiscais e tributárias próprias do ano. Em virtude desse fato, as 
despesas de juros, multas e encargos tiveram uma expressiva redução.  
�
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19. CONTINGÊNCIAS 
 

A Entidade é parte em ações judiciais perante a tribunais, decorrentes do curso normal das 
operações, envolvendo questões trabalhistas e cíveis. 
 
Por força do 1º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-SES-GO, item 9.6, 
combinado com o item 9.19, ambos da cláusula nona – dos recursos humanos, fica definido 
que apesar da responsabilidade ser do Parceiro Privado (Comunidade Luz da Vida-
CREDEC), o Parceiro Público (SES/GO) assume todo o ônus financeiro dos custos de 
desligamento com colaboradores, motivo pelo qual, não houve o reconhecimento de 
nenhuma provisão.  
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20. EVENTOS SUBSEQUENTES 
�

Conforme quinto termo aditivo vinculado ao contrato de gestão 002/2014/SES/GO, 
assinado digitalmente a partir de 15/03/2021, houve o interesse entre as partes em 
continuidade/prorrogação do contrato de gestão, prevista para conclusão em 25/07/2021, 
ou até que se conclua o Chamamento Público a ser realizado, condicionando sua eficácia 
à publicação do resumo na imprensa oficial 
 
Era o que tínhamos a relatar e esclarecer, em adento as Demonstrações Contábeis ora 
encerradas e apresentadas. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

 
Aos diretores e Conselheiros da 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA – ABEVIDA 
Gestora do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ Aparecida de 
Goiânia - GO 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E 
VIDA – ABEVIDA, Gestora do CREDEQ Aparecida de Goiânia - que compreendem o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, 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 explicativas, 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 financeira da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ESPERANÇA E VIDA – ABEVIDA – Gestora do CREDEQ Aparecida de Goiânia - em 31 de 
dezembro de 2020, 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 internacionais 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 responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência 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 profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria, das demonstrações 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 Subvenções a receber, proveniente de recursos advindos 
da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás – SES-GO, estão correlacionadas nas Notas 12 
“SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A RECEBER E CONTRATO DE GESTÃO” e 15 
“RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO”, ambas relacionadas 
nas demonstrações contábeis da Entidade. 
 



 

 
 

A avaliação realizada pela administração da Entidade, sobre as Subvenções Governamentais a Receber, 
no valor de R$ 7.531 milhões, 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 Associação Brasileira de 
Esperança e 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, será 
cumprido, e que o valor de R$ 778 mil, proveniente de reembolso com rescisões trabalhistas, será 
recebido, ambos no exercício de 2021. 
 
A decisão concretizada pela Administração da Entidade foi de honrar com os critérios exigidos no 
contrato de Gestão. Neste sentido, a Entidade realizou custos/despesas, definidos em contrato, fato este 
que gerou um reconhecimento de Receita com atividade de saúde na ordem de R$ 26.998 milhões, 
ocasionando o reconhecimento do crédito de subvenção a favor da Entidade, em virtude do 
custo/despesa ter sido maior que os valores repassados para o período em análise. 
 
Resposta da auditoria ao assunto 
 
Avaliamos a consistência entre a política contábil, relacionada com o registro das Subvenções 
Governamentais a Realizar/Executar, vinculado ao contrato de gestão junto a 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; se a receita 
de subvenção governamental estava reconhecida ao longo do período necessário e se esta foi 
confrontada com as despesas correspondentes. 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 receita de subvenção, em 
confronto com as despesas/custos correspondentes. Semelhantemente, constatamos que a diferença da 
subvenção relacionada foi transferida para a conta de contrato de gestão “CRÉDITO COM ÓRGÃO 
ESTADUAL - SES-GO”, no Ativo Circulante, uma vez que o contrato suporta o reconhecimento da 
receita em relação a tais custos/despesas, conforme relacionado na Nota 12 “SUBVENÇÃO 
GOVERNAMENTAL A RECEBER E CONTRATO DE GESTÃO”, e de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
IASB 
 
 Critério Contábil – Atendimento parcial da Norma Brasileia de Contabilidade NBC TG 

07 (R2) 
 
Os detalhes sobre a política contábil, relativos a mudança de critério contábil, estão relacionados na 
Nota “3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS”, subitem “3.2 ATIVO IMOBILIZADO E 
INTANGÍVEL”, letra “a”, “Reconhecimento e mensuração”, relacionada nas demonstrações contábeis 
da Entidade.  
 
A decisão tomada pela Administração da Entidade foi de não 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 Goiás e a Associação Brasileira de Esperança e 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 não são 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 contratante. 
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-Financeiro e Resolução CFC N. º 1.185/09, que aprovou à NBC TG 26 (R5) 
APRESENTAÇÃO 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 comunicados técnicos conduziriam a uma apresentação tão enganosa, em 
relação as Demonstrações Contábeis, que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações 
contábeis, qual seja, exigência à contínua obediência da prevalência da ESSÊNCIA SOBRE A 
FORMA, estabelecido na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, a Entidade não deveria aplicar esse(s) requisito(s). 
 
Nesse 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, assegurando o controle em contas próprias, conforme previsão contratual e 
atendimento a essência sobre a forma, contrariando parte dos dizeres da Resolução CFC 1.305/2010, 
que aprova a NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais. 
 
Ênfase(s) 
 
Continuidade das operações, controles gerencias do ativo e passivo compensado e crédito de 
rescisões junto à SES/GO 
 
Os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela Entidade são providos pela SES-
GO, conforme previsto no Contrato de Gestão N.º 002/2014 e demais aditivos, contudo, indicamos a 
existência de incerteza quanto à continuidade/prorrogação do contrato de gestão, prevista para 
conclusão em 25/07/2021, ou até que se conclua o Chamamento Público a ser realizado, condicionando 
sua eficácia à publicação do resumo na imprensa oficial. Nossa opinião não está ressalvada por este 
assunto 
 
Conforme descrito na Nota 8, os relatórios gerenciais apresentados, sob a responsabilidade da Entidade, 
não estão análogos às contas contábeis demonstradas no grupo de Ativo e Passivo Compensado, e, por 
força de contratos, podem ocasionar contingências passivas. Nossa opinião não está ressalvada por este 
assunto. 
 
Conforme descrito na nota explicativa nº 12 “SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A RECEBER E 
CONTRATO DE GESTÃO”, o valor de R$ 331 mil, registrado a crédito, junto a SES/GO, proveniente 
de reembolso com rescisões trabalhistas, poderá sofrer variações passivas, em virtude das confirmações 
dos valores por parte da SES/GO. Nossa opinião sobre essas demonstrações continua sendo sem 



 

 
 

qualquer modificação, uma vez que as divulgações da citada nota explicativa foram adequadamente 
efetuadas. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
As demonstrações financeiras, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 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 20 de abril de 2020.  
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 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 demonstrações 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 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são os de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, 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 internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar 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 representações falsas intencionais. 



 

 
 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, com o fim de planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 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 razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 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, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis 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 outros 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 aplicáveis de independência e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos 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 extremamente 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, 22 de abril de 2021. 
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