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Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Estadual Rocha Faria
CNPJ nº 24.232.886/0139-00

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais
Ativo Nota 2014 2013
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4  509.369  16.843.749 
Contas a receber 5  25.676.261  - 
Estoques 6  1.345.754  1.154.798 
Adiantamento a fornecedores  182.334  262.019 
Impostos a recuperar  274.379  10.329 
Outros ativos circulante  437.202  161.121 

 28.425.299  18.432.016 
Não circulante
Realizável a longo prazo 
 Depósitos judiciais  4.000  - 
 Partes relacionadas 7  2.665.911  934.351 

 2.669.911  934.351 
Imobilizado 8  2.894.410  2.329.521 
Intangível 8  710.059  897.629 
Subvenções a realizar 8  (3.604.469)  (3.227.150)

 -  - 
 2.669.911  934.351 

Total do ativo  31.095.210  19.366.367 
Passivo e patrimônio social Nota 2014 2013
Circulante
Fornecedores 8  2.516.476  1.363.102 
Honorários médicos  309.434  33.195 
Obrigações sociais e trabalhistas 9  6.692.426  4.982.893 
Obrigações fi scais 10  954.041  782.553 
Receita diferida 11  15.085.727  10.245.113 
Outros passivos circulante  195.629  996 

 25.753.733  17.407.852 
Não circulante
Provisão para descontinuidade 12  1.796.928  838.516 
Provisão para contingência 13  90.000  - 

 1.886.928  838.516 
Patrimônio líquido
Patrimônio social  1.119.999  - 
Superávit do exercício  2.334.550  1.119.999 

 3.454.549  1.119.999 
Total do passivo  31.095.210  19.366.367 

Demonstração do resultado Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em reais 
Nota 2014 2013

Receitas operacionais
Receitas de subvenções - custeio 14  59.467.091  47.083.913 
Receitas de subvenções - investimento  538.561  103.727 
Receitas fi nanceiras  218.054  1.181.079 
Total das receitas  60.223.706  48.368.719 
Despesas operacionais
Despesas com pessoal 15  (40.831.260)  (31.589.893)
Serviços de terceiros 16  (7.568.245)  (3.986.427)
Custos corporativos compartilhados 17  (4.850.691)  (6.022.526)
Drogas, medicamentos e materiais 18  (2.995.723)  (4.912.369)

 (56.245.919)  (46.511.215)
Despesas gerais e administrativas 19  (1.288.260)  (682.013)
Constituição de provisão para contingência 13  (90.000)
Despesas fi nanceiras  (264.977)  (55.492)

 (1.643.237)  (737.505)
Total das despesas  (57.889.156)  (47.248.720)
Superávit do exercício  2.334.550  1.119.999 

Demonstração do resultado abrangente do exercício 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em Reais 

2014 2013
Superávit do exercício  2.334.550  1.119.999 
Outros resultado abrangentes  -  - 
Resultado abrangente do exercício  2.334.550  1.119.999 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em reais 

Patrimônio Superávit
social do exercício Total

Superávit do exercício  -  1.119.999  1.119.999 
Em 31 de dezembro de 2013  -  1.119.999  1.119.999 
Transferência  1.119.999  (1.119.999)  - 
Superávit do exercício  -  2.334.550  2.334.550 
Em 31 de dezembro de 2014  1.119.999  2.334.550  3.454.549 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Demonstração dos fl uxos de caixa
Método Indireto Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em reais 

2014 2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício 2.334.550 1.119.999
Ajustado por:
Despesa com depreciação e amortização 538.561 103.727
Realização da subvenção de investimento (538.561) (103.727)
Despesa com provisão para contingência 90.000 -
Superávit do exercício conciliado 2.424.550 1.119.999
Variações nos ativos e passivos
 Contas a receber (25.676.261) -
 Estoques (190.956) (1.154.798)
 Adiantamento a fornecedores 79.685 (262.019)
 Demais contas do ativo circulante (544.131) (171.450)
 Fornecedores 1.153.374 1.363.102
 Honorários médicos 276.239 33.195
 Obrigações sociais e trabalhistas 1.709.533 4.982.894
 Obrigações fi scais 171.488 782.553
 Provisão para descontinuidade 958.412 838.516
 Receita diferida 4.840.614 10.245.113
 Outros passivos circulante 194.633 995
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades 
 operacionais (14.602.820) 17.778.100
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (915.879) (3.330.878)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (915.879) (3.330.878)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Empréstimos concedidos - Partes relacionadas (1.731.560) (934.351)
Subvenções de investimentos 915.879 3.330.878
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades 
 de fi nanciamentos (815.681) 2.396.527
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixas (16.334.380) 16.843.749
Demonstração da (redução) aumento do caixa e 
 equivalentes de caixa
No início do exercício 16.843.749 -
No fi m do exercício 509.369 16.843.749
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixas (16.334.380) 16.843.749

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2014 e 2013 cifras apresentadas em reais: 1. Contexto opera-
cional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social 
e Hospitalar, de agora em diante denominada “Pró-saúde”, é uma Entidade civil, de direito 
privado, sem fi ns lucrativos, fi lantrópica e que tem por fi nalidade, de acordo com seu esta-
tuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procu-
rarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política 
ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar 
assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade 
a se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus 
estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde. IV - Levar a 
efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sa-
nitária e imunização. Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir suas finalidades a 
Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais 
na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a 
quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo. II - Prestar ser-
viços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, 
diagnóstico ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e tam-
bém a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado 
das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de 
suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, 
na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos pró-
prios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contrata-
ção. b) Contrato de Gestão – Hospital Estadual Rocha Faria: A Pró-Saúde Associação 
Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar em 27 de dezembro de 2012, celebrou com 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro, contrato de Gestão para o gerenciamento e execu-
ção de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Estadual Rocha Faria 
com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser renovado pelo mesmo prazo, até o limite 
máximo de 05 (cinco) anos. Em 27 de dezembro de 2013, foi celebrado o 1º termo aditivo 
pelas partes envolvidas, prorrogando o contrato de gestão em 12 meses, iniciando na data 
da assinatura e encerrando em 26 de dezembro de 2014. Em 27 de dezembro de 2014 foi 
celebrado o 2° termo aditivo pelas partes, prorrogando o contrato de gestão em mais 12 
meses, com início na data da assinatura e término previsto para 26 de dezembro de 2015. 
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de sua Secretaria de Estado de Saúde, 
instituiu a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, que procede ao acompanhamen-
to da execução do contrato e a verifi cação periódica do desenvolvimento das atividades e 
resultados obtidos com a aplicação dos recursos sob gestão da Pró-Saúde. A prestação de 
contas é apresentada de forma mensal a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
e leva em consideração: • Relação dos valores fi nanceiros repassados, com indicação da 
fonte de recurso; • Relatório consolidado da produção contratada x produção realizada; e • 
Relatório consolidado do alcance das metas de qualidade (indicadores). 2. Base de prepa-
ração: As demonstrações fi nanceiras 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 as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a 
Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem fi nalidade de 
lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria em 06 de 
março de 2015. 2.1 Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram prepara-
das com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da 
Entidade. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apre-
sentados nessas demonstrações financeiras. a) Estimativas contábeis A elaboração de 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer 
que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e registro de estima-
tivas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando constituída, e a provisões 
para descontinuidade e para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões 
inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos circulantes e não circulantes: • 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos 
de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e 
com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acresci-
do de juros auferidos. • Contas a receber: As contas a receber de clientes correspondem 
aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da com-
petência. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montantes con-
siderados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na 
realização dos créditos. • Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisi-
ção, que não exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de materiais médico-
-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e 
medicamentos. • Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e são demonstra-
dos pelo valor do custo de aquisição. Contempla a depreciação correspondente, que é cal-
culada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estima-
do dos bens. • Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são demonstrados 
pelo valor do custo de aquisição. Contempla a amortização correspondente, que é calcula-
da pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado 
dos bens. c) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circu-
lantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando apli-
cável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a 
data do balanço patrimonial. d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quan-
do a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
e) Receita diferida: As receitas diferidas de custeio ou de investimento são reconhecidas 
conforme NBC TG 07 – (Subvenção e Assistência Governamentais). Receita diferida - cus-
teio: As receitas diferidas de custeio correspondem aos valores dos gastos mensais relativo 
ao contrato de gestão pactuado, e serão apropriadas no exercício subsequente ao resulta-
do. Receita diferida - investimento: Inicialmente os recursos provenientes de subvenções 
para investimentos são registrados em contas contábeis do passivo não circulante, em 
contrapartida à entrada em disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recur-
sos aos bens de capital, os valores aplicados são transferidos para conta de subvenção a 
realizar, redutora dos subgrupos de imobilizado ou intangível (conforme o caso). O reconhe-
cimento da receita de subvenção no resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de 
depreciação e amortização atribuídos aos respectivos bens de capital em cada exercício. f) 
Patrimônio social Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da 
Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, confor-
me prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. g) Receitas e despesas: O resultado das 
operações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu valor apurado, 
incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por 

subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos con-
tratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incor-
ridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às 
despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços 
médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacio-
nados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas 
administrativas e os custos corporativos compartilhados. h) Instrumentos financeiros: • 
Ativos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos ini-
cialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: 
caixa e equivalentes de caixas, contas a receber e empréstimo com partes relacionadas. • 
Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da 
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte 
das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando 
tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os se-
guintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e honorários médicos. 4. Caixa 
e equivalentes de caixa:
Descrição 2014 2013
Fundo fi xo 5.000 5.000
Banco conta movimento (a) 504.369 16.838.749

509.369 16.843.749
(a) Corresponde aos valores depositados em conta corrente nos Bancos Bradesco e San-
tander. 5. Contas a receber:
Descrição 2014
Secretaria de Estado de Saúde RJ – Contrato de Gestão 25.676.261

25.676.261
 Subsequente ao encerramento do exercício social, e até a data de aprovação dessas de-
monstrações financeiras pela administração, foi recebido o montante de R$ 11.072.768. 
6. Estoques:
Descrição 2014 2013
Fios cirúrgicos 121.906 104.089
Materiais hospitalares de consumo 834.504 496.745
Medicamentos 359.472 447.769
Uniformes e enxovais 4.772 79.515
Demais materiais 25.100 26.680

1.345.754 1.154.798
7. Partes relacionadas A receber / (a pagar)
Descrição 2014 2013
Hospital Estadual do Cérebro (a) 2.765.000 -
Hospital Estadual Getúlio Vargas (a) 7.738.550
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (a) (4.863.000)
Hospital Carlos Chagas (a) (379.000) 1.387.598
Hospital Estadual Alberto Torres (a) (1.345.500) -
Sede Administrativa (b) (1.247.060) (450.168)
Sede Social (3.079) (3.079)

2.665.911 934.351
 (a) – Empréstimos Corresponde a empréstimos concedidos (captados) junto a unida-
des administradas pela Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e 
Hospitalar, sem a cobrança de encargos ou prazo para devolução. (b) – Serviços Cor-
porativos Compartilhados Corresponde ao valor a ser repassado à Sede Adminis-
trativa da Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, pela 
contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração 
e processamento de informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 
8. Imobilizado, intangível e subvenções a realizar: A) Composição:

2014 2013

Itens  Custo

Depreciação/ 
amortização 
acumulada  Líquido Líquido

Imobilizado
Instrumentos médicos hospitalares 1.293.292 (140.719) 1.152.573 1.281.901
Equipamentos de informática 323.315 (82.375) 240.940 194.030
Máquinas e equipamentos hospitalares 1.277.956 (119.887) 1.158.069 680.626
Móveis e utensílios 230.497 (31.387) 199.110 172.964
Benfeitorias 168.140 (24.422) 143.718  
 3.293.200 (398.790) 2.894.410 2.329.521
Intangível
Direitos de uso de software 953.557 (243.498) 710.059 897.629
 953.557 (243.498) 710.059 897.629
Subvenções a realizar
Subvenções governamentais * (3.604.469) - - (3.227.150)
 (3.604.469) - - (3.227.150)
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação es-
pecífica para aquisição de máquinas e equipamentos, softwares de gestão e ampliação de 
instalações cirúrgicas, sendo apropriada ao resultado mediante ao valor correspondente a 
depreciação do bem. B) Movimentação:

Itens
Saldo em 
31/12/13 Adições Realizações

Saldo em 
31/12/14

Imobilizado
Instrumentos médicos hospitalares 1.293.292 - - 1.293.292
Equipamentos de informática 216.659 106.656 - 323.315
Máquinas e equipamentos 687.776 590.180 - 1.277.956
Móveis e utensílios 181.503 48.994 - 230.497
Benfeitorias - 168.140 - 168.140
(-) Depreciações (49.709) (349.081) - (398.790)

2.329.521 564.889 - 2.894.410
Intangível
Direitos de uso de software 951.648 1.909 - 953.557
(-) Amortizações (54.019) (189.479) - (243.498)

897.629 (187.570) - 710.059
Subvenções a realizar
Subvenções governamentais * (3.227.151) (915.879) 538.561 (3.604.469)

(3.227.151) (915.879) 538.561 (3.604.469)
* As realizações das subvenções governamentais correspondem ao reconhecimento da re-
ceita com subvenção de investimento no resultado do exercício. C) Taxas de depreciação 
e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas são: 
Descrição Taxa ao ano
Instrumentos médicos hospitalares 10,0%
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Benfeitorias 20,0%
Direitos de uso de software 20,0%

 9. Fornecedores
Descrição 2014 2013
Materiais e medicamentos 875.356 345.492
Imobilizado 437 5.173
Serviços de terceiros 1.640.683 1.012.437

2.516.476 1.363.102
 10. Obrigações sociais e trabalhistas:
Descrição 2014 2013
Salários e ordenados 2.000.299 1.929.883
FGTS 330.543 275.730
INSS 200.947 141.270
Provisão de férias e encargos 4.100.444 2.583.953
Outras 60.193 52.057

6.692.426 4.982.893
 11. Receita diferida: Corresponde aos valores de custeio e de investimento do contrato de 
gestão pactuados, e que serão utilizados no exercício de 2015. 
Descrição 2014 2013
Receita de custeio 6.157.484 400.991
Receita para investimento 8.928.243 9.844.122

15.085.727 10.245.113
 12. Provisão para descontinuidade de contrato: Os valores provisionados a título de 
descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre 
o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contra-
to de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte 
integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos 
períodos do contrato de gestão pactuado. A movimentação da provisão no exercício foi 
a seguinte:
Descrição 2014 2013
Saldo inicial 838.516 -
Adições (Nota 15 – despesa com pessoal) 1.033.016 880.650
Baixas por rescisões de contratos (74.604) (42.134)
Saldo fi nal 1.796.928 838.516
 13. Provisão para contingências: A Entidade é parte em ações judiciais e processos 
administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal 
de operações, envolvendo questões cíveis, trabalhistas e outros assuntos. Todas as etapas 
processuais das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da Entidade, sen-
do que todos os recursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses dela até 
as últimas instâncias do Poder Judiciário. Em 31 de dezembro de 2014, a Administração, 
baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais 
pendentes, identificou contingências prováveis de perda no montante de R$ 90.000, para 
as quais constituiu provisão para contingências. Adicionalmente, baseada em informações 
de seus assessores jurídicos, a Administração identificou contingências possíveis de per-
da no montante de R$ 80.000. 14. Receitas de subvenções - custeio: As receitas com 
subvenções – custeio, correspondem ao contrato de gestão, pactuado com o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. Os valores são relativos à cobertura dos gastos de custeio dos 
respectivos objetos contratados e em 31 de dezembro de 2014 montam R$ 59.467.091 
(Em 2013 - R$ 47.083.913). 15. Despesas com pessoal:
Descrição 2014 2013
Salários e ordenados (25.092.407) (20.901.105)
Insalubridade (1.021.352) (752.732)
Horas extras e adicionais (3.769.468) (1.507.901)
Décimo terceiro salário (2.702.958) (1.994.233)
Férias (3.628.492) (2.654.259)
FGTS (2.972.751) (2.208.637)
Provisão para descontinuidade – Multa rescisória FGTS (1.033.016) (880.650)
Contribuição Patronal ao INSS (8.945.080) (7.025.276)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 8.945.080 7.025.276
PIS (379.151) (274.846)
Outras (231.665) (415.530)

(40.831.260)  (31.589.893)
16. Serviços de terceiros
Descrição 2014 2013
Serviços médicos de terceiros (915.025) (207.682)
Serviços de terceiros (6.653.220) (3.778.745)

(7.568.245) (3.986.427)
17. Custos coorporativos compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado 
da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processa-
mento de informações relativas ao Hospital Estadual Rocha Faria. 
18. Drogas, materiais e medicamentos:
Descrição 2014 2013
Medicamentos  (836.748) (952.813)
Fios cirúrgicos  (120.106) (119.433)
Dieta enteral e parenteral (206.500) (57.536)
Materiais hospitalares de consumo (1.557.437) (1.191.624)
Materiais de expediente e impressos  (111.213) (247.000)
Alimentação Terceirizada  (223.683) (2.122.428)
Uniformes e enxovais  (352.117) (55.950)
Ajustes de inventário físico 905.600 -
Demais materiais  (493.519 (165.585)

(2.995.723) (4.912.369)
19. Despesas gerais e administrativas:
Descrição 2014 2013
Depreciação e amortização (538.561) (103.727)
Despesas com seguros (172.868) -
Locações (240.533) (121.963)
Aperfeiçoamento profi ssional - (105.122)
Viagens, condução e refeições (93.372) (105.789)
Água, energia elétrica e telefonia (113.852) (59.116)
Consumo de bens de pequeno valor (24.511) (51.389)
Manutenções (8.120) (27.637)
Outros (96.443) (107.270)

(1.288.260) (682.013)
20. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são 
classificados da seguinte forma:
Descrição 2014 2013
Ativos
 Valor justo por meio do resultado
 Caixa e equivalentes de caixa 509.369 16.843.749
 Empréstimos e recebíveis
 Contas a receber 25.676.261 -
 Partes relacionadas 2.665.911 934.351
 Total 28.851.541 17.778.100


