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por parte do doador, exceto a conta “Caixa fundo fixo”.

5 Contratos de gestão e convênios
  2014 2013
 

Contrato de gestão nº 091/2012 (i)  15.950.639,02 8.239.272,95
Crédito a receber da SES GO (ii)  129.110,13 129.110,13
  16.079.749,15 8.368.383,08

(i) Refere-se a valores já aplicados às atividades sociais do Instituto (custos e/ou despe-
sas – regime de competência), para os quais ainda não houve a contrapartida da subven-
ção, que devem ser realizadas nos primeiros dias de 2015, conforme previsto no Contrato 
de Gestão 091/2012 ISG-HDT/HAA.
(ii) O valor se refere a realização de obras, a qual fora iniciada e paralisada pelos órgãos 
públicos por estes entenderem que haveria divergências administrativas entre eles (de-
finição de responsabilidades). As obras devem ser retomadas assim que forem solucio-
nados os impasses.
 
6 Estoque
Em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, os estoques estavam assim compostos e estão 
apresentados pelo valor de custo médio de aquisição.

  2014 2013
 
Estoque HDT  759.223,86 597.041,49
   

8 Intangível

Custo

Direito de 
Uso de 

Software

Em 31 de dezembro de 2013
Adição 17.607,26    

Em 31 de dezembro de 2014 17.607,26    

Depreciação 
Em 31 de dezembro de 2013
Depreciação no exercício (500,26)         

Em 31 de dezembro de 2014 (500,26)         

Valor residual contábil

Em 31 de Dezembro de 2013

Em 31 de dezembro de 2014 17.107,00    

Taxas anuais de depreciação 20%
 

9 Fornecedores
  2014 2013

Fornecedores de bens e mercadorias  1.841.688,13 2.116.094,98
Fornecedores de serviços  3.394.403,93 2.863.503,99
  5.236.092,06 4.979.598,97

Os fornecedores de bens e mercadorias, são decorrentes de aquisições, em sua grande 
maioria, de medicamentos, material médico hospitalar, gases medicinais e outros insu-
mos, bem como os fornecedores de serviços, que representam o total de serviços con-
tratados (inclusive serviços médicos e hospitalares) são todos necessários a atividade 
operacional para atendimento ao contrato de gestão 091/2012, ISG-HDT/HAA.

10 Salários e encargos sociais
As obrigações são decorrentes basicamente das folhas de pagamentos do Instituto e 
estão assim apresentadas:

  2014 2013

Salários a pagar  1.030.273,32 22.165,83
INSS   535.479,89 1.008.793,01
FGTS   155.527,16 107.680,84
Provisões férias e encargos  1.714.562,66 1.390.907,40
Provisão de reservas técnicas (i)  2.006.280,54 887.223,45
Outros  72.399,53 9.383,15
  5.514.523,10 3.426.153,68

(i) A provisão de reserva técnica trabalhista é efetuada, por exigência do contrato de 
gestão nº 091/2012 para cobrir eventuais riscos trabalhistas do Instituto.

11  Obrigações tributárias

  2014 2013

INSS retido de terceiros  323.943,93 257.465,19
Imposto de renda retido na fonte   303.050,89 169.073,99
ISS retido de terceiros  237.577,51 163.913,97
PIS / COFINS e CSLL retidos de terceiros  58.753,36 85.432,47
PIS sobre folha de pagamento  19.310,48 21.153,26
Outros  0,00 522,32
  942.636,17 697.238,25

7 Imobilizado

Custo Intalações
Móveis e 

Utensílios
Máquinas e 

Equipamentos
Equipamentos 
de Informática

Equipamentos 
Hospitalares

Benfeitorias 
em 

Propriedades 
de Terceiros Total

Saldo em 31 de dezembro de 2012 20.180,03    19.150,00    101.437,09          16.555,69          -                       398.888,28       556.211,09      
Adição 13.000,00    81.968,77    42.632,07            13.534,00          33.514,00           1.156.235,36   1.340.884,20   

Em 31 de dezembro de 2013 33.180,03    101.118,77  144.069,16          30.089,69          33.514,00           1.555.123,64   1.897.095,29   
Adição -                345.200,18  17.927,65            174.326,72        176.946,50        4.302.207,11   5.016.608,16   

Em 31 de dezembro de 2014 33.180,03    446.318,95  161.996,81          204.416,41        210.460,50        5.857.330,75   6.913.703,45   

Depreciação 
Saldo em 31 de dezembro de 2012 (296,65)         (304,48)         (680,15)                (1.097,29)           -                       (1.291,85)          (3.670,42)          
Depreciação no exercício (3.740,00)     (4.943,96)     (14.568,12)           (5.394,55)           (1.011,02)            (40.638,02)        (70.295,67)       

Em 31 de dezembro de 2013 (4.036,65)     (5.248,44)     (15.248,27)           (6.491,84)           (1.011,02)            (41.929,87)        (73.966,09)       
Depreciação no exercício (3.317,97)     (29.070,16)   (15.095,37)           (18.407,55)         (30.494,49)         (140.637,14)     (237.022,68)     

Em 31 de dezembro de 2014 (7.354,62)     (34.318,60)   (30.343,64)           (24.899,39)         (31.505,51)         (182.567,01)     (310.988,77)     

Valor residual contábil

Em 31 de Dezembro de 2013 29.143,38    95.870,33    128.820,89          23.597,85          32.502,98           1.513.193,77   1.823.129,20   

Em 31 de dezembro de 2014 25.825,41    412.000,35  131.653,17          179.517,02        178.954,99        5.674.763,74   6.602.714,68   

Taxas anuais de depreciação 10% 10% 10% 20% 10% 4%

13 Contingências
A Entidade é parte em ações judiciais perante vários tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas e cíveis.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, analisou as teses das demandas judiciais pendentes e o histórico de pagamento em relação aos valores 
reclamados, quando aplicável, e constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir os desembolsos futuros.
    
 Riscos Provisão registrada Execuções a pagar

 Possíveis Prováveis 2014 2013 2014 2013
Fiscais 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Cíveis 25.000,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Justiça Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalhistas 265.238,40 121.101,24 121.101,24 0,00 0,00 0,00
Depósitos recursais 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Subtotal 290.238,40 122.701,24 122.701,24 0,00 0,00 0,00
Honorários de assessores jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 290.238,40 122.701,24 122.701,24 0,00 0,00 0,00
Circulante   0,00 0,00 0,00 0,00
Não Circulante   122.701,24 0,00 0,00 0,00

14 Receitas operacionais - com restrição

  2014 2013
   

 
Programa atividades de saúde (i)  54.204.147,05 51.989.971,13
Programa de residência  30.349,00 15.758,95
  54.234.496,05 52.005.730,08

Receita de subvenção realizada em razão da execução do Contrato de Gestão - CG nº 
091/2012, firmado com SES-GO - Secretaria de Saúde de Goiás, sendo R$ 53.996.973,11 
como receita de subvenção para custeio (R$ 51.935.434,41 em 2013) e R$ 237.522,94 
para investimento (R$ 70.295,67 em 2013).

15 Custos com programa de atividades de saúde

  2014 2013
   
Custo de pessoal próprio  17.509.000,96 11.013.932,35
Custo de pessoal cedido (i)  6.555.512,60 9.054.005,85
Custos de serviços assistências e de apoio  5.640.859,29 3.951.039,49
Contratos de serviços SESGO (ii)  94.654,09 3.226.818,42
Medicamentos  2.906.498,31 2.736.544,77
Materiais médicos e hospitalares  1.842.320,66 2.025.139,34
Materiais em geral  505.645,91 594.728,53
Provisões de reservas técnicas (iii)  898.962,46 493.343,14
Outros  193.126,90 93.167,60 
  36.146.581,18 33.188.719,49

(i) Em detrimento do contrato de gestão 091/2012, foram cedidos funcionários estatutá-
rios, conforme cláusula especifica, para compor o quadro de pessoal do HDT/HAA, cujas 
remunerações continuam sendo pagas pelo Estado. Em atendimento ao principio contábil 
da essência sobre a forma, esses valores foram reconhecidos na contabilidade, como 
custo, pois em essência, o pessoal cedido trabalha no HDT/HAA e são remunerados com 
recursos provenientes do contrato de gestão nº 091/2012, mediante dedução dos valores 
de subvenções mensais.
(ii) Referem-se aos contratos firmados anteriormente ao inicio do contrato de gestão nº 
091/2012, para o qual foram mantidos durante a gestão do ISG-HDT/HAA e o qual se 
justifica o reconhecimento em custo de contratos. Estes valores também são deduzidos 
do valor do repasse da subvenção mensal, sendo adotado o mesmo princípio para os 
custos com pessoal cedido citado no item anterior.

15 Custos com programa de atividades de saúde - Continuação
(iii) Em razão de exigência do contrato de gestão nº 091/2012, além das provisões habitu-
ais sobre folha (férias, 13º salário e seus encargos), também foram realizadas provisões 
denominadas “provisão de reservas técnicas”, que levam em consideração a rescisão dos 
contratos de trabalhos, em virtude do término do contrato de gestão.

Goiânia (GO), 27 de maio de 2015.

Katia Maria Rodamilans Guanaes Gomes
Diretora Presidente - CPF: 292.285.655-00

Luis Carlos Patrão Novo
Contador CRC 1RJ076580/0-3 “S” GO

Renato Gomes do Espírito Santo
Superintendente regional - CPF: 544.037.237-72

12  Subvenções assistências a realizar
O montante de subvenção a realizar proveniente do contrato 091/2012 ISG-HDT/HAA/COREME (Comissão de Residência Médica) está composto da seguinte forma:

  2014 2013
 
Subvenções Governamentais - Investimento  6.619.821,68 1.823.129,20
Subvenções Governamentais – Susp. Glosa  5.095.518,68 0,00
Subvenções Governamentais - COREME  9.411,05 9.411,05
  11.724.751,41 1.832.540,25

A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que o Instituto cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à aplicação.
A subvenção aqui apresentada impõe determinada condição de desempenho futuro e/ou limitações em sua aplicação, sobre o Instituto (ISG/HDT/HAA), desta forma a mesma é 
controlada no passivo e somente após atendido os critérios de desempenho e/ou utilização do recurso é reconhecida como receita.  
A subvenção para investimento, relacionada ao ativo depreciável (imobilizado), está sendo reconhecida como receita ao longo do período da vida útil dos bens e na mesma proporção 
de sua depreciação.
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