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Apresentação

Associação de Combate
ao Câncer em Goiás

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) é uma instituição privada, filantrópica, certificada 
pelo Ministério da Saúde (MS) como Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS-Saúde), 
declarada Entidade de Utilidade Pública Municipal; é filiada à Associação Brasileira de Instituições Filantrópi-
cas de Combate ao Câncer (ABIFICC). Em Goiás, o Hospital Araújo Jorge, administrado pela ACCG, é o úni-
co Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) pelo Ministério da Saúde, e único 
da Região Centro-Oeste habilitado com Serviço de Oncologia Pediátrica e Transplante de Medula Óssea.  
 
Fundada em 20 de janeiro de 1956, a ACCG mantém com recursos próprios e doações três unidades operacio-
nais: o Hospital Araújo Jorge (HAJ), a Unidade Oncológica de Anápolis (UOA) e o Instituto de Ensino e Pesquisa 
(IEP). A média de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de 88%. A ACCG conta com um 
corpo de voluntários, formado por aproximadamente 300 pessoas, integrado à sua estrutura organizacional, 
que atua em atividades relacionadas ao acolhimento dos pacientes e de seus familiares.



Mensagem da

Diretoria Executiva

Consolidar as 
conquistas e avançar 
rumo a uma nova ACCG
É natural que os altos e baixos da conjuntura exerçam influência 
na vida das organizações, especialmente as do Terceiro Setor. Em 
tempos favoráveis, eventuais fragilidades são camufladas pelo 
baixo impacto nos resultados. Com isso, as não conformidades 
da gestão demoram a aparecer. Entretanto, com o decorrer do 
tempo, as distorções não corrigidas tendem a gerar situações que 
necessitam de medidas corretivas.

Para sobreviver e desenvolver, a organização deve evoluir conti-
nuamente. Se não o faz, caminha para a insolvência, a menos que 
sofra reformas que a recoloquem nos eixos. A primeira reforma 
foi a do Estatuto Social. Agora, estamos implantando as reformas 
estruturais exigidas pelo próprio estatuto, imprescindíveis para 
tornar a ACCG capaz de cumprir fielmente as suas finalidades, 
mediante uma gestão eficiente, planejada e com foco no paciente.
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Obrigações

Estatutárias

De acordo com o Estatuto Social da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), o Conse-
lho Deliberativo deve estabelecer diretrizes estratégicas para o funcionamento da instituição; cum-
prir e fazer cumprir o Estatuto; apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias e balanços apresentados 
pela Diretoria Executiva, encaminhando-os com seu parecer às Assembleias Gerias (Artigo 31 – I, II e IV). 

Além disso, cabe também ao Conselho Deliberativo apreciar e aprovar o uso de verbas e recursos extraordinários, 
(Artigo 31 – VI). Nas resoluções 001 e 002 de 2018 do Conselho Deliberativo, estão estipulados os valores que a Di-
retoria Executiva pode utilizar e seus critérios para a aquisição de bens móveis, verbas e recursos extraordinários.  

Também é dever do Conselho Deliberativo fiscalizar e coibir qualquer atitude da Diretoria Executiva ou de 
seus membros pautada por motivação pessoal ou política, incluída qualquer retaliação sobre empregados de-
corrente de suas atuações e manifestações no exercício de suas funções como associado (Artigo 31 – VIII). 

O Estatuto Social também descreve que o Conselho Fiscal é o órgão colegiado fiscalizador das ati-
vidades financeiras e da contabilidade da instituição (Artigo 43). É de competência do Conse-
lho Fiscal apreciar e dar parecer sobre o relatório anual da Diretoria Executiva e sobre a presta-
ção de contas da instituição, além de examinar, a qualquer tempo, os livros, arquivos, papéis e 
documentos da ACCG, dando parecer relacionado a erros, irregularidades ou qualquer indício de fraudes, 
sugerindo ao Conselho Deliberativo ou à Assembleia Geral as medidas a ser tomadas (Artigo 46 – I e II).  

O Conselho Fiscal deve dar parecer sobre propostas que envolvam as seguintes matérias: celebração de con-
tratos de empréstimo, aquisição, alienação, permuta, hipoteca, compromissos e instituição de gravame de ônus 
de bens imóveis da ACCG. Além de receber e analisar o trabalho de auditores externos, fazendo suas conside-
rações que serão remetidas ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Geral (Artigo 46 – III e IV).
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Plano geral das propostas de

ações para a gestão 2018/2020

Modelo de Assistência e de Gestão
Ações para estimular a mudança para uma nova cultura, com visão de negócio e de resultados na prestação de 
serviços. O modelo de negócio para as finalidades da ACCG consiste na adoção de um padrão de assistência 
oncológica integral, combinada com uma gestão eficiente voltada para resultados, como qualquer organização 
bem gerida, visando resultados definidos por objetivos e metas:

1 - Implantar Modelo de Assistência Transdisciplinar In-
tegral (ATI), com foco permanentemente centrado no 
paciente e nas suas necessidades expressas e implí-
citas. 

2 - Projeto ONA (Organização Nacional de Acredita-
ção): acelerar os preparativos para obter a acreditação 
da ONA como estratégia de negócio, visando qualifi-

Realizado
1 - Assistência Transdisciplinar Integral (ATI): em 
implantação no Ambulatório Central e no Setor de 
Oncologia Clínica e Quimioterapia. Etapa inicial: 
formação da equipe transdisciplinar e de acolhi-
mento, e recepção adaptada ao Sistema de Gestão 
Hospitalar - Tasy.

2 - Projeto ONA: preparação para os níveis 1 e 2; 
elaboração de Procedimentos Operacionais Pa-
drão (POP’s) e Protocolos de Segurança do Pacien-

Planejado
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te serão inseridos no Plano de Ação Setorizado 
(PAS).

3 - Projeto 001/2016 do Conselho Deliberativo e 
proposta do Plano de Ação Anual (PAA) na prática:
- Gestão por processos, agrupados por afinidade 
processual;
- Planejamento em toda a ACCG: desdobramento 
do Plano de Ação Anual (PAA) em Plano de Ação 
Setorizado (PAS);
- Aproximação e entrosamento entre administração 
e assistência;
- Gestão compartilhada, determinada no planeja-
mento; 
- Agenda comum da Diretoria Executiva com Con-
selhos, Gerências e Unidades;
- Decisões colegiadas, com registro em ata de to-
das as deliberações;
- Relatórios periódicos, com avaliação do desem-
penho.

car a ACCG como referência em gestão da assistência. 
Meta: obter Nível 1 (um) em outubro de 2019.

3 - Implantar Modelo de Gestão com base no Modelo 
Assistencial: adotar o modelo de gestão participativa 
e compartilhada com base em processos de melhoria 
contínua, ou seja, “fazer o melhor, no menor tempo e 
com o menor custo”, funcionando em regime de co-
gestão, com métodos e regras pactuados.

Lançamento do Plano de Ação Setorizado para os líderes da ACCG

Colaboradores do Setor Ambulatorial passam por treinamentoDiretoria Executiva e Líderes discutem sobre as diretrizes do PAS
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Administração em Geral
O novo modelo de administração visa aplicar na prática o que está descrito no Estatuto Social e no Projeto 
001/2016 do Conselho Deliberativo. O foco principal é a reestruturação organizacional e do modelo de gestão 
por processos, a partir da implantação de um modelo assistencial agregado a uma política de gestão de pes-
soas, além do agrupamento dos processos semelhantes.

1 - Aplicar na prática a Resolução 002/2016 do Con-
selho Deliberativo: integrar o modelo de assistência a 
um modelo de gestão por processos e, conforme o 
artigo 37, inciso VI do Estatuto Social, reformular a pró-
pria gestão e a Reestruturação Organizacional.  

2 - Agrupar todas as atividades assistenciais em quatro 
blocos de processos afins (departamentos de cirurgia, 
clínico, radioterapia e diagnóstico) e as administrativas 
em dois blocos (atividades de suporte e de apoio).

Realizado
1 - Implantado na íntegra o Projeto 001/2016 do 
Conselho Deliberativo, com o organograma em 
fase de consolidação.

2 - Agrupamento dos processos afins no Hospital 
Araújo Jorge. Departamentos Essenciais: Cirurgia, 
Clínico, Radioterapia e Diagnóstico. Melhor defini-
ção das atividades, centros de custos e estrutura 
física (circulação e manutenção). Processos admi-
nistrativos de suporte e apoio funcionando como 
assessores dos processos assistenciais.

Planejado
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3 - Reagrupamentos, fusão e extinção de setores 
e das gerências de Engenharia e Tecnologia da In-
formação.

3 - Adotar a Gestão Participativa como forma de elimi-
nar a dissociação entre assistência e administração e 
aumentar o entrosamento entre os processos de am-
bas as áreas, em regime de cogestão, visando pactuar 
normas, indicadores, processos, objetivos, metas e o 
método de avaliação do desempenho e da qualidade 
dos serviços.

Prestação de Contas
O novo modelo de prestação de contas será realizado mensalmente pelos setores e terá diretrizes orçamen-
tárias distribuídas pela média mensal de custos do ano 2017, de acordo com a nova estrutura organizacional 
implantada, atingindo até o nível de departamentos, uma vez que o planejamento por setor está ainda no come-
ço, devido a sua inclusão no projeto de gestão participativa. Esses dados serão integrados com o Sistema de 
Gestão Hospitalar - Tasy, que está em fase de implementação.

1 - Introduzir o planejamento sistemático das ações 
de forma setorizada do Plano de Ação Setorizado 
(PAS) com a respectiva orçamentação e o plano de 
investimento em cada setor de atividade (Resolução 
003/2018 do Conselho Deliberativo), de forma integra-
da ao Planejamento da ACCG – Plano de Ação Anual 
(PAA). 

Realizado
1 - Em transição para o novo modelo de prestação 
de contas, baseado nos indicadores de desempe-
nho e atrelado ao planejamento, com avaliações e 
relatórios mensais. 
Em 2018, foram realizados a cada três meses, pela 
implantação do Plano de Ação Setorizado (PAS).

Planejado
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Controladoria
A controladoria é um segmento de administração baseada nos processos de controle e pode ser dividida em 
Controladoria Administrativa e Controladoria Contábil. É uma área de assessoria e consultoria, e não pertence a 
nenhum setor da organização. Na prática, ela se desenvolve por meio de padrões de qualidade que devem ser 
estabelecidos a partir do planejamento e do orçamento da empresa, envolvendo todos os colaboradores desde 
os níveis mais altos até os operacionais.

A controladoria elabora a análise comparativa entre os resultados e os padrões de controle estabelecidos. Por 
meio desses procedimentos, conseguirá observar os desvios, ou seja, a diferença entre os resultados e os pa-
drões e assim apurar se essas irregularidades comprometem os seus objetivos e apontar ajustes e correções.

1 - Implantar a controladoria, começando pela Ges-
tão de Contratos para posteriormente estruturar as 
demais atividades de controladoria e supervisão dos 
processos de controles.

Realizado
1 - Criada a Controladoria Geral da ACCG, focada 
inicialmente na Gestão de Contratos (Portaria da 
Diretoria Executiva 015/2018).
As atividades serão ampliadas após auditoria inter-
na de processos e controles.

Planejado
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Gestão de Patrimônio
Somente com a gestão de patrimônio é possível saber a quantidade e o valor dos ativos (bens e direitos) e se 
o patrimônio está em ascensão ou declínio. É uma exigência legal para a prestação de contas de todas as em-
presas, por isso faz parte do balanço patrimonial e é imprescindível para elevar a clareza e a credibilidade da 
organização.

Para qualificar e quantificar os bens, imóveis, móveis e equipamentos, é necessário realizar o inventário patri-
monial e a partir daí, adotar métodos para controlar todos os aspectos envolvidos na gestão dos bens (utilidade, 
movimentação, aquisição, depreciação, baixa etc).

Com isso, os balanços se tornam mais precisos e o planejamento para investimentos em aquisições e reformas 
é baseado em necessidades reais. 

1 - Implantar Sistema de Gestão de Patrimônio, inician-
do com o Tombamento Patrimonial seguido do contro-
le absoluto da movimentação e depreciação de bens, 
com adequação imediata e permanente às normas le-
gais.

Realizado
1 - A empresa CPCON foi contratada para realizar o 
tombamento patrimonial, com a finalidade de aten-
der a legislação e as normas contábeis. Além de 
ser a base para estruturar a Gestão Patrimonial.

Planejado
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Comunicação Corporativa
A Comunicação Corporativa deve ter como foco principal ampliar e intensificar as relações internas e externas. 
Redefinir as finalidades, objetivos e os serviços prestados na área de comunicação, visando aumentar e qua-
lificar o retorno e reduzir custos. Elaborar e conduzir campanhas internas, visando desenvolver a Consciência 
Corporativa. Divulgar atos e realizações de setores onde ocorram evoluções exemplares de aperfeiçoamento 
dos processos, como estímulo e metas a ser atingidas, especialmente relacionados com os objetivos e metas 
do Plano de Ação.

1 - Elaborar uma Política de Comunicação Social para 
a ACCG e estabelecer as diretrizes orientadoras para 
ampliar e intensificar as relações internas e externas.

2 - Implantar um Plano de Comunicação Corporativa 
visando transmitir com eficiência e clareza os propó-
sitos da ACCG, os desafios e as atitudes necessárias 
para enfrentar as dificuldades e atingir as suas finali-
dades, visando tanto o público interno como o corpo 
de associados e a comunidade.

Realizado
1 - Elaborada a Política de Comunicação, estabele-
cidas as diretrizes gerais para a Comunicação Cor-
porativa Interna e Externa.

2 - O Plano de Comunicação está em andamento.

Planejado
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Captação de Recursos
Para que a captação de recursos da ACCG traga melhores resultados, o sistema de mobilização e captação foi 
reestruturado, unificando todos os captadores envolvidos nessa atividade em uma estrutura de assessoria vin-
culada à Diretoria Executiva. Ao mesmo tempo, buscou-se ampliar e intensificar a base de captação de forma 
articulada no sentido de elevar a produtividade e o volume de recursos diretos e indiretos, além de reestruturar 
as atividades de Comunicação e direcionar os projetos segundo as necessidades levantadas a partir do plane-
jamento.

1 - Unificar, reformular e reestruturar o sistema de mo-
bilização e captação, com a finalidade de ampliar e oti-
mizar a base de captação e elevar a produtividade e o 
volume de recursos diretos e indiretos. 
Direcionar os projetos de captação segundo as ne-
cessidades reais levantadas a partir do Plano de Ação 
Setorizado (PAS) de todos os setores, concentrando 
esforços em projetos de maior relevância. 

Realizado
1 - Reformulação com fusão de setores e reagrupa-
mento dos processos e atividades envolvidos: Mo-
bilização de Recursos, Telemarketing, Convênios 
Institucionais e atividades de captação do Serviço 
Social. Contratada a Consultoria Social Profit, com 
a finalidade de estruturar, profissionalizar e otimizar 
a atividade. Meta inicial: dobrar o volume de capta-
ção em 2019.

Planejado
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Prêmio Reconhece Goiás

Parceiros do projeto OncoVIDA - Capacitan-
do profissionais para tratamento Oncológico

Hospital Araújo Jorge

Parcerias Outubro Rosa

• Academia Companhia do Corpo de Senador Canedo
• Cartório de Registro de Imóveis 1ª Circunscrição Goiânia 
• Duhellen
• Di Lourdes Modeladores 
• Gelateria Bueno 
• K Hotel 
• Loja Rafaella Gurgel
• Máxima Sistemas 
• Mulheres de Negócios e Profissionais BPW Goiânia 
• Restaurante Izakaya 
• Siagri Sistemas de Gestão 
• Zema Portas e Janelas

Doações e Parcerias

Goiás Esporte Clube – uma tonelada de alimentos.
Ação dos colaboradores da MCO Silos e Secadores – suplementos 
alimentares, leite longa vida e lâminas de corte profissional para o 
Setor de Nutrição e Dietética
Leilão Beneficente, organizado pela designer de interiores Meire 
Santos, por meio da mostra Revele seu Lobo –  R$ 38.628,19, 
revertido em tecidos para a confecção de peças para o enxoval 
hospitalar.
Arpoador Bar e Restaurante – alimentos, doações financeiras e 
campanha para estimular a doação de sangue.
Havan – Campanha Troco Solidário – R$ 20.000,00 para a Unida-
de Oncológica de Anápolis.
Sicoob Centro-Sul – leite longa vida, suplementos alimentares e 
fraldas geriátricas.
Desfile “Fashion é Ser do Bem” – R$ 5.000,00, para o Setor de 
Oncologia Pediátrica.
3ª edição da Campanha dos Amigos da ACCG em Morrinhos, 
Goiás – 12 mil litros de leite longa vida e quatro mil litros de óleo 
de soja.
Núcleo Feminino de Pecuária Goiana (NFPGO) - suplementos ali-
mentares, extrato de tomate, leite longa vida, óleo de soja e suco 
concentrado para o Setor de Nutrição e Dietética. 

R$ 20.000,00

Unidade Oncológica de Anápolis R$ 20.000,00

Doações pessoa física, jurídica, eventos,
premiações e outras

Valor total das doações R$ 4.368.308,35

Leilões Solidários

1º Leilão de Urutaí 

1º Leilão de Vianópolis 

R$ 31.588,00

R$ 352.830,00

1º Leilão de Gameleira de Goiás

2º Leilão de Urutaí 

2º Leilão de Almerindonópolis

R$ 12.959,00

R$ 46.472,00

R$ 5.200,00

Indenizações por danos sociais

Hospital Araújo Jorge R$ 67.017,41

O Hospital Araújo Jorge foi contemplado pelo poder judiciário como benefi-
ciário de indenizações por danos sociais, em decorrência da prática de atos 
ilícitos por terceiros contra consumidores.
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Conheça as Empresas Amigas do Hospital Araújo Jorge
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O Hospital Araújo Jorge agradece o apoio da sociedade.

Juntos contra o câncer, pela vida!

Galeria de fotos

1º Leilão Solidário de Vianópolis - Goiás

Desfile beneficente organizado pelas Damas do Bem

2º Leilão Solidário de Urutaí - Goiás

Feijoada Rosa realizada pelas Mulheres de Negócios e 
Profissionais BPW Goiânia e o Restaurante Izakaya

1º Leilão Solidário de Gameleira de Goiás

Campanha “É Gostoso Poder Ajudar”, promovida pelo 
grupo de Amigos Hospital Araújo Jorge em Morrinhos/GO 
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Gestão de Pessoas
Dentro do novo modelo de gestão que está sendo implementado, a gestão de pessoas deve estabelecer e con-
solidar uma política com a finalidade de detectar e estimular talentos e preparar gestores locais, visando elevar 
o índice de qualidade da gestão com base no desenvolvimento dos profissionais da assistência em todos os 
níveis (Diretorias, Departamentos, Setores e Seções).

1 - Estabelecer e consolidar uma política de Gestão de 
Pessoas e elaborar o Projeto de Gestão de Pessoas 
orientado para o melhor desempenho da entidade 
como negócio, com foco na clientela e na máxima qua-
lidade dos processos assistenciais.

2 - Redirecionar o treinamento, objetivando desenvol-
ver competências por meio de módulos específicos, 
de acordo com as exigências das atividades de cada 
setor, visando o melhor desempenho dos processos 
locais e a qualidade das tarefas.

Realizado
1 - Redirecionar a Gestão de Pessoas para o desen-
volvimento de competências, visando aperfeiçoar 
a assistência ao paciente e aos processos de su-
porte.

2 - Instituir treinamentos voltados para a educação 
permanente, com foco nas atividades relacionadas 
com as finalidades estatutárias da ACCG.

Planejado
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3 - Desenvolvimento sistemático da consciência 
corporativa e elevação do nível de compromisso 
com a Missão, Visão e Valores, fazendo de cada 
colaborador um agente promotor da imagem da 
ACCG perante o público interno e a comunidade.

4 - Gestão de pessoas vinculada à gestão dos pro-
cessos, especialmente os Processos Assistenciais.

3 - Preparar todo o pessoal para elevar a qualidade da 
gestão e da assistência em todos os níveis (diretorias, 
departamentos, setores/seções, colaboradores e de-
mais profissionais).

4 - Promover o estudo do Estatuto e das normas da 
ACCG e Hospital Araújo Jorge: nos treinamentos, na 
avaliação e revisão do Plano de Ação Setorizado (PAS) 
e dos processos de qualidade contínua. 

Colaboradores Treinamento

Colaboradores Treinamentos

Promoções Horas

Masculino

Feminino

Admitidos

Média de Idade

Desligados Rotatividade

1359 885

29 1.251

434

925

250

40

213 17,03%
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Demandas e Medidas Emergenciais

• Reestruturação da equipe e do sistema de 
remuneração e celebração de um novo contrato 
com base no atual modelo padrão da ACCG com 
obrigações explícitas e tolerâncias de 48 horas 
para entrega de laudos.
• Aquisição do Sistema de Comunicação e Arqui-
vamento de Imagens (PACS) com acesso remoto e 
digitação automática por comando de voz.

• Ameaça de fechamento da Residência Médica 
por falta de plantonistas oncologistas.
• Regularização do vínculo trabalhista, reformu-
lação da gestão local, rescisão de contratos e 
readequação da equipe médica.
• Inserção do Setor de Pronto Atendimento (SPA) 
no Projeto HCor do Ministério da Saúde, de Ge-
renciamento do Atendimento de Emergência.

SPA (Pronto Atendimento)

• Projeto de implantação do quarto terapêutico.
• Reformulação e regularização do setor – em 
andamento.

Medicina Nuclear

Imagem (Radiologia)

• Reformulação da gestão do processo.
• Novo contrato, com melhoria no sistema de re-
muneração dos honorários profissionais.

Cirurgia Vascular

• Regularização e atualização dos laudos.
• Reestruturação da equipe. 
• Projeto de reforma e adequação física – em 
andamento.

Anatomia Patológica

• Devolução do 2º Acelerador - Encerramento do 
convênio por parte do Ministério da Saúde por 
determinação da Controladoria Geral da União 
(CGU), um dia após a realização do certame para 
a construção da casamata. O primeiro acelera-
dor foi devolvido em 2017. O convênio estava em 
aberto desde 2009.

Radioterapia / Acelerador Linear

Relatório Anual 201824



Voluntariado

Doação de bolachas da Escola Interamérica Unidade 1

Entrega de doação de fraldas pelo grupo “Doadores do Araújo Jorge” de Inhumas - Goiás 28ª Feijoada beneficente da ACCG realizada pela Coordenação de Voluntários

Voluntários realizaram a Festa de Natal para as crianças do Hospital Araújo Jorge
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O Hospital Araújo Jorge, inaugurado em março de 1967, é o único Centro de Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia (Cacon) do Estado de Goiás. O Araújo Jorge atende pacientes de todas as idades, oferecendo 
tratamento para todos os tipos de câncer com os mais modernos recursos da atualidade. Ele é considerado 
referência no tratamento do câncer no Centro-Oeste, e também atende pacientes de outras regiões brasileiras. 
O hospital é certificado pelo Ministério da Saúde (MS) como Entidade Beneficente de Assistência Social em 
Saúde (CEBAS-Saúde), declarada Entidade de Utilidade Pública Municipal e é filiada à Associação Brasileira de 
Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer (ABIFICC).

Unidade Operacional

Hospital Araújo Jorge
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Procedimentos realizados

Pacientes atendidos Sessões de Fisioterapia

Internações Exames de Imunofenotipagem

Internações no Pronto Atendimento Exames de Cardiologia

Consultas Ambulatoriais Atendimentos da Nutrição Clínica

Cirurgia Pacientes Ostomizados

Punção e Mielograma Transplantes realizados

Aplicações de Radioterapia Atividades do Serviço Social

Doses de Quimioterapia Infantil Atividades da Musicoterapia

Unidades Hemocomponentes Trans-
fundidos

Doadores de Sangue

Endoscopias

Leitos Cadastrados

Exames de Radiologia Atividades do GAPPO

Doses de Quimioterapia Adulto Atividades da Psicologia

Exames de Patologia Clínica Novos Prontuários

Tratamentos de Feridas Refeições servidas

1.056.580

58.151 19.215

19.098 836

11.002 7.763

134.498 38.237

13.753 5.591

908 39

232.761 17.020

7.496 994

10.888 10.824

1.747

159

30.872 17.026

50.568 13.853

32.477 10.214

48.458 558.652

Números

Hospital Araújo Jorge

Relatório Anual 201828



Eventos

Diretoria da ACCG recebeu o presidente da ABIFICC, 
Pascoal Marracini

Representantes da ACCG visitaram a Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia

ACCG esteve presente na 8ª edição do
Brazilian Breast Cancer Symposium (BBCS)

Polícia Rodoviária Federal realizou a campanha
“Policiais contra o câncer infantil”

A ACCG participou do VI Brazilian Radiosurgery
Society Congress

Representantes do instituto Ronald McDonald visitaram o 
Hospital Araújo Jorge

Lançamento da campanha Outubro Rosa 2018.
Conheça seu corpo, se cuide!

Colaboradores da ACCG participaram da
Festa de Natal 2018

O Hospital Araújo Jorge participou das ações do Dia 
Nacional de Combate ao Câncer

Relatório Anual 2018 29



Relatório Anual 201830



Unidade Operacional

Unidade Oncológica de Anápolis

Desde 20 de dezembro de 1994, a Unidade Oncológica de Anápolis (UOA) oferece serviços de atendimento, 
diagnóstico e tratamento do câncer a pacientes de Anápolis e do Nordeste e Norte do Estado. A unidade aten-
de 60 municípios de Goiás, e pacientes vindos de outros estados. Além do atendimento médico, a unidade 
dispõe de uma equipe multiprofissional, como Serviço Social, corpo de Enfermagem, Psicologia, Odontologia, 
Fonoaudiologia dentre outros. Entre os diversos serviços médico-ambulatoriais, a unidade oferece consultas, 
cirurgias ambulatoriais, aplicações de radioterapia, sessões de quimioterapia, exames radiológicos, citológicos 
e laboratoriais. 
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Procedimentos realizados

Pacientes atendidos Exames de Patologia Clínica

Consultas Ambulatoriais Tratamentos de Feridas

Cirurgias Ambulatoriais Atividades do Serviço Social

Exames de Radiologia Atividades da Psicologia

Aplicações de Radioterapia Novos Prontuários

Doses de Quimioterapia Adulto108.817

8.597 4.412

17.317 2.415

561 7.615

783 1.376

64.186 2.448

11.528

Números

Unidade Oncológica de Anápolis
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Unidade Operacional

Instituto de Ensino e Pesquisa

O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) foi fundado em 1969, como Centro de Estudos do Hospital do Câncer. 
Seu objetivo é o desenvolvimento de ações e projetos que visam o aprendizado e conhecimento na área da 
oncologia, oferecendo estágios, residências, especializações, cursos de pós-graduação e eventos científicos.

Além disso, prepara os profissionais da saúde para o mercado de trabalho, por meio de diversos cursos, trei-
namentos e participação em estudos clínicos e publicação de artigos científicos. O IEP faz parte da missão da 
ACCG, que é a formação continuada e permanente de suas equipes transdisciplinares de saúde.

Estágios de médicos residentes (convênio 
com outras instituições de saúde):

Especialização em Psicologia
da Saúde e Hospitalar 

Estágios acadêmicos e residência
multiprofissional:

Estágios profissionais
supervisionados

Hospital Dona Iris 

Alunos

Pontifícia Universidade Católica – PUC 

Alunos

HUGOL Universidade Federal de Goiás – UFG 

CRER Universidade Paulista – UNIP 

4 29

7

28

191

60

1 35
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Cursos de aperfeiçoamento 
(Alunos)

Dados do Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia

Residência Médica
(Alunos)

3 - Residência em Enfermagem Oncológica

2 - Especialização em Física Médica 

34 - Projetos de Pesquisas registrados

34 - Reuniões Científicas

Técnico em Radioterapia 

Projetos de Pesquisa desenvolvidos 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão - Teses e exames de qualificação de doutorado

Cancerologia Cirúrgica 

XIII Curso Básico de Oncologia 

Artigos completos publicados e aceitos em periódicos científicos especializados 

Dissertações e bancas de qualificação de mestrado 

Oncoplastia e Reconstrução Mamária 

Orientações de mestrado e doutorado concluídas 

Cancerologia Clínica 

Radioterapia 

Especialização em Cuidados Paliativos 

Resumos publicados em anais de congressos 

Trabalhos de conclusão de cursos de graduação 

Cirurgia em Cabeça e Pescoço

Hematologia e Hemoterapia 

59

8

8

12

4

2

5

12

8

11

9

12

3

5

2

1
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Convênios Institucionais
Aquisições realizadas por meio de 
Emendas Parlamentares em 2018

Convênio 836378/2016                                                                          Itens                             Valor total
Total 6 R$ 149.499,00

Convênio 833145/2016                                                                          Itens                             Valor total
Total 11 R$ 46.682,00

Convênio 833153/2016                                                                         Itens                              Valor total
Total 5 R$ 14.975,00

Em 2018 a  Associação de Combate ao Câncer em Goiás adquiriu materiais e equipamentos, por meio de 
Emendas Parlamentares, no valor de R$ 1.155.003,06. Os itens foram destinados para o Hospital Araújo Jorge e 
Unidade Oncológica de Anápolis.

Convênio 837079/2016                                                                         Item                               Valor total
Total 1 R$ 235.000,00

Convênio 833157/2016                                                                          Itens                              Valor total
Total 19 R$ 144.205,00
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Convênio 833136/2016                                                                          Itens                             Valor total
Total 8 R$ 76.800,00

Convênio 838487/2016                                                                         Item                               Valor total
Total 1 R$ 22.977,00

Convênio 727050/2009                                                                        Item                               Valor total
Total 1 R$ 47.950,06

Convênio 836374/2016                                                                          Item                              Valor total
Total 1 R$ 27.200,00

Convênio 836507/2016                                                                          Itens                             Valor total
Total 32 R$ 87.995,00

Convênio 836718/2016                                                                           Itens                             Valor total
Total 5 R$ 172.320,00

Convênio 836721/2016                                                                          Itens                              Valor total
Total 2 R$ 44.600,00

Convênio 841245/2016                                                                          Itens                             Valor total
Total 32 R$ 84.800,00

                                                                                       Itens                                                         Valor total

Total Global 125 R$ 1.155.003,06
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Portaria 253/2016 SES/GO                                                                    Item                              Valor total
Total 1 R$ 5.366.960,10

Convênio Fundo a Fundo

Em 2018, por meio de emendas dos parlamentares goianos, foram cadastrados 546 itens, dentre materiais e 
equipamentos, no valor de R$ 2.250.000,00. O valor cadastrado deve ser liberado em meados de 2019 pelo 
Governo Federal. 

Com o objetivo de contribuir com o trabalho da ACCG, o Governo do Estado de Goiás firmou um contrato de 
repasse com a instituição, destinado para o custeio de medicamentos utilizados no Hospital Araújo Jorge. Em 
contrapartida, o hospital manipula medicamentos fornecidos pela Central Estadual de Medicamentos de Alto 
Custo Juarez Barbosa (CEMAC). A parceria fortalece o trabalho da ACCG e gera economia para o Estado de 
Goiás.

Emendas Parlamentares
cadastradas em 2018

Convênio 868982/2018                                                                         Itens                              Valor total
Total 28 R$ 100.000,00

*Repasse referente ao período de junho de 2017 a maio de 2018

*
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Convênio 878185/2018                                                                          Itens                             Valor total
Total 90 R$ 500.000,00

Convênio 868981/2018                                                                          Itens                             Valor total
Total 80 R$ 250.000,00

Convênio 868983/2018                                                                         Itens                              Valor total
Total 103 R$ 150.000,00

Convênio 868984/2018                                                                         Itens                              Valor total
Total 69 R$ 200.000,00

Convênio 877750/2018                                                                          Itens                             Valor total
Total 47 R$ 400.000,00

Convênio 868985/2018                                                                         Itens                             Valor total
Total 59 R$ 200.000,00

Convênio 868980/2018                                                                         Itens                             Valor total
Total 21 R$ 250.000,00

                                                                                       Itens                                                         Valor total

Total Global 546 R$ 2.250.000,00

Convênio 868224/2018                                                                         Itens                              Valor total
Total 28 R$ 200.000,00
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Investimentos realizados em 2018

Máquinas, equipamentos e instalações
Hospital Araújo Jorge Unidade Oncológica de Anápolis 

R$ 379.593,62 R$ 16.522,85

TOTAL: 396.116,47

Equipamentos de informática
Hospital Araújo Jorge Unidade Oncológica de Anápolis 

R$ 1.403.920,15 R$ 20.750,92

TOTAL: 1.424.671,07

Equipamentos de comunicação
Hospital Araújo Jorge

R$ 7.816,00

TOTAL: 7.816,00

Imobilizado em andamento
Hospital Araújo Jorge

R$ 1.051.164,66

TOTAL: 1.051.164,66

Softwares (Programas)
Hospital Araújo Jorge

R$ 25.199,94

TOTAL: 25.199,94

Manutenção e reformas prediais
Hospital Araújo Jorge e Unidade Oncológica de Anápolis

R$ 333.142,94

TOTAL: 333.142,94

TOTAL GERAL
R$ 4.148.337,92

Equipamentos e instrumentos hospitalares
Hospital Araújo Jorge Unidade Oncológica de Anápolis 

R$ 705.269,59 R$ 13.820,00

TOTAL: 719.089,59

Móveis e utensílios
Hospital Araújo Jorge Unidade Oncológica de Anápolis 

R$ 171.004,66 R$ 20.132,59

TOTAL: 191.137,25
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Demonstrativo Contábil

Exercício 2018

Balanço Patrimonial                                                                                             2018                          2017
ATIVO

CIRCULANTE R$ 48.929.698,22 R$ 53.471.202,53

     DISPONÍVEL R$ 24.534.557,79 R$ 27.196.990,52

          Caixa R$ 10.626,45 R$ 18.797,79

          Bancos c/ movimento R$ 574.590,59 R$ 680.742,43

          Bancos c/ aplicação R$ 23.949.340,75 R$ 26.497.450,30

     CRÉDITOS R$ 20.977.080,92 R$ 23.373.467,74

          Contas a Receber R$ 20.161.106,83 R$ 22.254.827,92

               SUS e convênios R$ 20.178.230,54 R$ 22.290.018,63

               Outras contas a receber R$ 186.523,83 R$ 194.406,82

               (-) Provisões P/ Perdas R$ -203.647,54 R$ -229.597,53

          Adiantamentos R$ 815.974,09 R$ 1.118.639,82

               A Funcionários e outro R$ 480.782,83 R$ 502.684,20

               A Fornecedores e Prest. Serviços R$ 335.191,26 R$ 615.955,62

      OUTROS CRÉDITOS R$ 421.985,28 R$ 425.171,16

           Depósitos Judiciais R$ 421.985,28 R$ 425.171,16

      ESTOQUES R$ 2.965.756,79 R$ 2.447.638,14

           Almoxarifado R$ 2.965.756,79 R$ 2.447.638,14

      DESPESAS ANTECIPADAS R$ 30.317,44 R$ 27.934,97

           Prêmios de Seguros R$ 25.069,76 R$ 22.687,29

           Compra para entrega futura e outros R$ 5.247,68 R$ 5.247,68

Valor em R$
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Balanço Patrimonial                                                                                             2018                          2017
PASSIVO

CIRCULANTE R$ 27.082.085,38 R$ 30.394.922,35

     Fornecedores R$ 4.132.026,85 R$ 4.349.763,73

     Obrigações Trabalhistas R$ 2.497.148,90 R$ 2.337.992,40

     Obrigações Sociais e Fiscais R$ 1.280.129,32 R$ 1.242.107,44

     Outras Obrigações R$ 228.111,25 R$ 220.831,78

     Provisões de Férias e encargos com FGTS R$ 4.007.451,94 R$ 3.960.314,58

     Empréstimos e Financiamentos R$ 3.387.264,77 R$ 4.350.344,65

     Obrigações p/ repasses de convênios R$ 11.530.663,26 R$ 13.507.497,77

     Credores R$ 19.289,09 R$ 0,00

     Adiantamento de Clientes R$ 0,00 R$ 426.070,00

NÃO CIRCULANTE R$ 28.644.276,50 R$ 31.314.596,55

      Empréstimos e Financiamentos R$ 23.755.541,34 R$ 26.372.707,66

      Tributos Parcelados R$ 4.358.735,16 R$ 4.411.888,89

      Fornecedores/Provisão R$ 530.000,00 R$ 530.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 34.031.014,89 R$ 32.134.424,03

      Patrimônio Social R$ 32.134.424,03 R$ 12.312.011,65

      Ajustes de Exercicios anteriores R$ -57.983,54 R$ 239.544,46

      Superávit/Déficit do exercício R$ 1.954.574,40 R$ 19.582.867,92

Valor em R$

NÃO CIRCULANTE R$ 40.827.678,55 R$ 40.372.740,40

     Depósitos Judiciais R$ 14.971,66 R$ 14.971,66

     Imobilizado Técnico R$ 72.059.045,31 R$ 68.709.528,88

     (-) Depreciação Acumulada R$ -31.246.338,42 R$ -28.351.760,14

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS R$ 4.560,00 R$ 4.560,00

     Bens em Comodato e Outros R$ 4.560,00 R$ 4.560,00

TOTAL DO ATIVO R$ 89.761.936,77 R$ 93.848.502,93
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CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS R$ 4.560,00 R$ 4.560,00

     Bens em Comodato e Outros R$ 4.560,00 R$ 4.560,00

TOTAL DO PASSIVO R$ 89.761.936,77 R$ 93.848.502,93

Valor em R$

Goiânia,
31 de dezembro

de 2018.
Cláudio Francisco Cabral

PRESIDENTE

Elecy Messias de Oliveira

TESOUREIRA

Marcelo Machado Brandão

CRC-GO 14895

Demonstração do Resultado do Exercício                                                         2018                          2017
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 128.259.253,15 R$ 137.728.439,54

SUS, Convênios e Particulares R$ 97.404.854,77 R$ 90.078.569,99

Outras Receitas Operacionais R$ 15.104.795,63 R$ 31.419.445,09

Receitas Financeiras R$ 2.368.751,91 R$ 2.737.685,41

Isenções Usufruídas R$ 13.380.850,84 R$ 13.492.739,05

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ -101.290.603,90 R$ -92.745.027,72

Despesas c/ Pessoal R$ -51.047.574,56 R$ -49.903.119,04

Serviços Terceiros R$ -21.513.920,47 R$ -15.747.486,27

Manutenção Hospitalar R$ -28.729.108,87 R$ -27.094.422,41

RESULTADO BRUTO R$ 26.968.649,25 R$ 44.983.411,82

DESPESAS OPERACIONAIS R$ -24.965.012,03 R$ -25.391.562,23

Despesas Gerais R$ -6.506.100,90 R$ -5.800.143,72

Gratuidades R$ -1.218.687,34 R$ -1.097.766,07

Despesas Financeiras R$ -3.859.372,95 R$ -5.000.913,39

Contribuições Sociais (Isentas) R$ -13.380.850,84 R$ -13.492.739,05

Valor em R$
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Demonstração do Fluxo de Caixa                                                                       2018                         2017
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Das Operações Sociais 

Resultado do Exercício R$ 1.954.574,40 R$ 19.582.867,92 

Ajuste de Exercícios Anteriores R$ -57.983,54 R$ 239.544,46 

Subvenções Sociais/Investimentos

Depreciações R$ 2.894.578,28 R$ 1.661.424,73 

(Aumento) Redução de Ativos 

Créditos a Receber R$ 2.111.788,09 R$ -5.336.469,77 

PCLD R$ -25.949,99 R$ 58.503,76 

Outras Contas a Receber R$ 7.882,99 R$ -38.578,82 

Adiantamento a Fornecedores e Funcionários R$ 302.665,73 R$ 387.441,64 

Despesas de Exercício Seguinte R$ -2.382,47 R$ -11.461,98 

Estoques R$ -518.118,65 R$ 144.121,88 

Outros Créditos R$ 3.185,88 R$ 22.960,28 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ -49.062,82 R$ -8.981,67

Outras Despesas R$ -49.062,82 R$ -8.981,67

Superávit/Déficit do Exercício     R$ 1.954.574,40 R$ 19.582.867,92

Valor em R$

Valor em R$

Goiânia,
31 de dezembro

de 2018.
Cláudio Francisco Cabral

PRESIDENTE

Elecy Messias de Oliveira

TESOUREIRA

Marcelo Machado Brandão

CRC-GO 14895
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Aumento (Redução) de Passivos 

Fornecedores R$ -217.736,88 R$ -278.697,29 

Salários, Obrigações Sociais e Trabalhistas R$ 244.315,74 R$ 108.898,16 

Outras Obrigações R$ 7.279,47 R$ 3.783,97 

Obrigações para repasse de convênios R$ -1.976.834,51 R$ -980.457,30 

Obrigações Tributárias Longo Prazo R$ -53.153,73 R$ -324.455,47 

Credores R$ 19.289,09 R$ 0,00 

Adiantamento Clientes R$ -426.070,00 R$ 426.070,00 

(=) Caixa Gerado pelas Operações R$ 4.267.329,90 R$ 15.665.496,17 

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos

Empréstimos de Curto Prazo R$ -963.079,88 R$ 358.188,52 

Empréstimos de Longo Prazo R$ -2.617.166,32 R$ -2.312.814,79 

(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos R$ -3.580.246,20 R$ -1.954.626,27

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos:

Pagamento pela Compra de Imobilizado R$ -3.349.516,43 R$ -3.382.346,53 

(=) Caixa Gerado pelos Investimentos R$ -3.349.516,43 R$ -3.382.346,53 

Variação Total das Disponibilidades: R$ -2.662.432,73 R$ 10.328.523,37 

Acréscimo/Redução Líquido das Disponibilidades R$ -2.662.432,73 R$ 10.328.523,37 

Disponibilidades no Início do Exercício R$ 27.196.990,52 R$ 16.868.467,15 

Disponibilidades no Final do Exercício R$ 24.534.557,79 R$ 27.196.990,52 

Valor em R$

Goiânia,
31 de dezembro

de 2018.
Cláudio Francisco Cabral

PRESIDENTE

Elecy Messias de Oliveira

TESOUREIRA

Marcelo Machado Brandão

CRC-GO 14895
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido   

Histórico Patrimônio Social
Superávit/Déficit 

do Exercício
Patrimônio Líquido

Saldo em 31.12.2016 R$ 11.053.915,34 R$ 1.258.096,31 R$ 12.312.011,65

Destinação do Superávit R$ 1.258.096,31 R$ 1.258.096,31

Subvenções p/investimentos

Ajustes de exercícios anteriores R$ 239.544,46 R$ 239.544,46

Superávit/Déficit do Exercício R$ 19.582.867,92 R$ 19.582.867,92

Saldo em 31.12.2017 R$ 12.551.556,11 R$ 19.582.867,92 R$ 32.134.424,03

Destinação do Superávit R$ 19.582.867,82 R$ 19.582.867,82

Subvenções p/investimentos

Ajustes de exercícios anteriores R$ -57.983,54 R$ -57.983,54

Superávit/Déficit do Exercício R$ 1.954.574,40 R$ 1.954.574,40

Saldo em 31.12.2018 R$ 32.076.440,39 R$ 1.954.574,40 R$ 34.031.014,89

Goiânia,
31 de dezembro

de 2018.
Cláudio Francisco Cabral

PRESIDENTE

Elecy Messias de Oliveira

TESOUREIRA

Marcelo Machado Brandão

CRC-GO 14895

Valor em R$
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Notas

Nota 01 – Contexto Operacional

Explicativas

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás, fundada em 20 de janeiro de 1956, é uma ins-
tituição civil de caráter filantrópico com personalidade jurídica de direito privado, regendo-se 
pelos estatutos e legislação vigentes, com sede e foro na capital do Estado de Goiás, cons-
tituída por tempo indeterminado. Seu estatuto encontra-se registrado no 2º Tabelionato de 
Protestos e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia sob o microfilme 
nº 1176891 e averbado à margem do registro nº 190, em 09 de março de 2015. A Associação 
de Combate ao Câncer em Goiás possui o CEBAS – Certificação de Entidades Beneficentes 
de Assistência Social, e é reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei n° 
1897, publicada no Diário Oficial do Município de Goiânia em 05/05/1962). 

A entidade tem por objetivo o tratamento do câncer, e também desenvolve ações de pre-
venção e pesquisa na área oncológica. Consolidou-se, ao longo dos anos, como referência 
no Brasil, reconhecida tanto no meio científico, como por outras organizações filantrópicas, 
iniciativa privada, governo, sociedade e seus colaboradores, voluntários e associados.

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás possui imunidade do Imposto de Renda, 
conforme Regulamento do Imposto de Renda RIR - Decreto 3000/99, e isenção no INSS 
Patronal, e imunidade de ISS (Imposto Sobre Serviços), conforme Declaração de Imunidade 
emitida pela Secretaria de Finanças Municipal, e isenção de IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano) de todos seus imóveis, conforme Cadastro Imobiliário da Secretaria de Finanças 
Municipal.

Nota 02 – Apresentação das
Demonstrações Contábeis e
Principais Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, em atendimento à Lei nº. 11.638/2007 e a Medida Provisória nº. 449/2008, 
convertida em Lei nº. 11.941/2009, em observância às normas brasileiras de contabilidade 
NBC T 10, aprovados pelas Resoluções n° 837 de 22 de fevereiro de 1999 e n° 877 de 18 de 
abril de 2000 do Conselho Federal de Contabilidade, publicadas no DOU de 02 de março de 
1999 e no DOU de 20 de abril de 2000, respectivamente.

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, e elaboradas pela aplicação do 
regime de competência, exceto a receita de captação de recursos (doações recebidas).

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás apresentou superávit na ordem de R$ 
1.954.574,40 (um milhão e novecentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e setenta e 
quatro reais e quarenta centavos) ao final do exercício de 2018. De acordo com o que esta-
belece no art. 174 do RIR/99, está isenta do recolhimento do Imposto de Renda e no § 7° do 
art. 147 da Constituição Federal em conformidade com o Ato Declaratório Normativo CST n° 
17/1990, está também dispensada do recolhimento da Contribuição Social.

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás não distribui dividendos aos seus Associados 
nem remunera os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, havendo superávit será 
revertido em benefício da própria entidade. 

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás, para cumprir suas finalidades, firma convê-
nios e contratos com as mais variadas entidades e empresas. São por meio desses convênios 
e contratos que a Associação obtém meios para a realização dos objetivos propostos. As 
atividades realizadas no âmbito desses convênios são enquadradas como serviços hospi-
talares, internações, procedimentos clínicos e cirúrgicos, serviços auxiliares de diagnósticos 
e terapêuticos, ensinos e pesquisas médicas, e as realizadas no âmbito contratual são as 
terceirizações de serviços, conservação e manutenção dos equipamentos hospitalares per-
tencentes ao imobilizado da entidade.

Para seu funcionamento, a Associação de Combate ao Câncer em Goiás conta com um qua-
dro fixo de funcionários, contratados sob as regras do regime celetista.

Nota 03 – Ativo Circulante
a) Contas a Receber - O montante apresentado no Balanço Patrimonial refere-se a contas a 
receber do Sistema Único de Saúde – SUS e das Operadoras de Planos de Saúde.
b) Provisão Para Perdas foi estimada mediante aplicação de 1% sobre o montante a receber 
do Sistema Único de Saúde – SUS e das Operadoras de Planos de Saúde. 
c) Adiantamentos são concedidos conforme segue:

1 - A Férias de funcionários.
2 - A Fornecedores para compra de medicamentos, material de consumo, equipamentos 
e serviços.

OUTROS CRÉDITOS
a) Depósitos Judiciais – Refere-se a ações trabalhistas e fornecedores.
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Nota 04 – Ativo não Circulante
a) Depósitos Judiciais - Refere-se a ações trabalhistas.
b) Imobilizado - Os bens integrantes do Ativo Permanente estão demonstrados pelo custo de 
aquisição, deduzidos os valores das depreciações correspondentes.

Nota 05 – Contas de Compensação
Referem-se a bens e equipamentos de propriedades de terceiros, cedidos para uso da ACCG 
mediante contrato de comodato, sem ônus.

Nota 07 – Passivo não Circulante
a) Empréstimos e Financiamentos: a natureza desta conta obedece a mesma descrição já 
informada na letra “E” da Nota Explicativa “06”.
b) Tributos Parcelados: refere-se ao parcelamento do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço - FGTS.
c) Outras Contas a Pagar: refere-se ao provisionamento a ser pago de um possível acordo 
judicial.

Nota 08 – Patrimônio Líquido
a) Superávit do Exercício: correspondente ao valor apurado no encerramento do Balanço 
de 2018 na ordem de R$ 1.954.574,40 (um milhão e novecentos e cinquenta e quatro mil e 
quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
b) Ajuste de Exercícios Anteriores: Os valores registrados no Patrimônio Líquido a título de 
Ajustes de Exercícios Anteriores referem-se: a) pagamentos de um acordo com o fornecedor 
Linde Gases, de dívidas vencidas. Partes das notas fiscais desse acordo não foram encami-
nhadas para a contabilidade no período de competência. b) Reclassificação de despesas do 
ano anterior para conta Imobilizado em Andamento.

Nota 09 – Aplicações de Recursos
Todos os recursos da Entidade foram aplicados no seu objetivo social, conforme comprova-
dos nos documentos contábeis. Os recursos foram aplicados na aquisição patrimonial, em 
reformas, nos estoques e despesas. Todos os recursos são movimentados por caixa único, 
exceto os recursos de convênios públicos os quais possuem contas de movimentações es-
pecíficas.

Nota 10 – Gratuidades
A entidade aplicou R$ 1.218.687,34 (um milhão e duzentos e dezoito mil e seiscentos e oitenta 
e sete reais e trinta e quatro centavos) com assistência social, atendendo a pessoas carentes, 
sem ressarcimento do SUS ou outros convênios. 

Nota 06 – Passivo Circulante
a) Fornecedores: São as obrigações com terceiros pela compra de bens e serviços. Estão 
informadas pelo valor original. 
b) Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais: são correspondes ao montante da Folha de 
Pagamento do mês de dezembro, FGTS, IRRF, INSS, ISS, Contribuição Sindical.
c) Provisão de Férias e encargos com FGTS: refere-se aos valores devidos aos empregados, 
calculados de acordo com os direitos adquiridos e contabilizados pelo regime de compe-
tência.
d) Outras Obrigações: correspondem a valores descontados de empregados para repasse 
a terceiros, tais como empréstimos consignados, convênios para compra de medicamentos, 
planos de saúde e outros. 
e) Empréstimos e Financiamentos: refere-se a dois empréstimos, sendo: a) CEF – Caixa 
Econômica Federal, juros de 1,63% ao mês, em 36 parcelas iguais. As garantias provem do 
faturamento SUS – Sistema Único de Saúde, calção de aplicação financeira. O vencimento 
da parcela final se dará em 10/01/2019 b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, instrumento contratual, dividido em 2 (dois) Subcréditos (A e B) corres-
pondentes a 50% do valor total cada um, firmado na data de 27/07/2016, com carência de 6 
meses e prazo para amortização em 114 parcelas mensais. Sobre o Subcrédito “A” incidirão 
juros de 6% ao ano, acima da TJLP, e sobre o Subcrédito “B” incidirão apenas os juros de 6% 
ao ano. O vencimento da parcela final se dará em 10/07/2026.
f) Obrigações com repasse de convênios: referem-se a recursos recebidos através de con-
vênios com o Ministério da Saúde originários de programas e emendas parlamentares, para 

aquisição de equipamentos e custeio de materiais hospitalares; Repasse Fundo a Fundo da 
Secretaria Estadual de Saúde, para a aquisição de equipamentos e medicamentos. Com rela-
ção aos repasses recebidos a ACCG tem a responsabilidade em realizar processos licitatórios 
ou cotações eletrônicas. A ACCG deve apresentar prestação de contas ao final da vigência 
de cada convênio.

ESTOQUES
Os estoques são constituídos em drogas e medicamentos, gêneros alimentícios, materiais de 
consumo, materiais de expediente e limpeza. Os estoques foram avaliados pelo Custo Médio.

DESPESAS ANTECIPADAS 
a) Prêmios de Seguros a Apropriar
O valor é representado pelo diferimento dos pagamentos de prêmios de apólices de seguros, 
para cobertura dos bens de propriedade da ACCG, edificações, equipamentos e veículos.
b) Compras para Entrega Futura
Pagamento antecipado efetuado para fornecimento de materiais médicos.
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Nota 11 – Aplicações Bancárias
A entidade possui aplicações em Fundo de Investimentos, CDB e Poupança, depositados 
na Caixa Econômica Federal – CEF, Banco do Brasil, e Banco Itaú. Os rendimentos aferidos 
até a data do encerramento do exercício foram reconhecidos pelo regime de competência.

Nota 12 – Seguros
A entidade possui seguros para cobertura dos bens de sua propriedade, em suas instalações 
prediais e seus veículos. 

Nota 14 – Isenções Usufruídas
A Entidade gozou de isenção da cota patronal de contribuição previdenciária ao INSS corres-
pondente a R$ 13.380.850,84 (Treze milhões e trezentos e oitenta mil e oitocentos e cinquen-
ta reais e oitenta e quatro centavos), calculados pelos percentuais normais, caso houvesse a 
obrigação do recolhimento. 

Nota 13 – Assistência Social
De acordo com o que estabelece a legislação vigente (Lei 12.101/09 e Decreto nº. 7.237/10), 
que dispõe sobre a concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, 

durante o exercício de 2018 a quantidade de serviços prestados através do SUS foi de 41.526 
diárias, que correspondeu a 87% do total geral das internações diárias no ano, que totaliza-
ram 47.710 diárias, superando a quantidade mínima de atendimento exigido, que é de 60%.  É 
importante destacar que a entidade não estabelece nenhum limite quantitativo ou de deman-
da, atendendo a 100% da população que aceita as condições de atendimento estabelecidas 
na Legislação do próprio SUS, e em especial aos procedimentos de maior complexidade 
buscados pela população. 

Goiânia,
31 de dezembro

de 2018.
Cláudio Francisco Cabral

PRESIDENTE

Elecy Messias de Oliveira

TESOUREIRA

Marcelo Machado Brandão

CRC-GO 14895
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Parecer do

Conselho Fiscal
Conforme determina o artigo 46 do Estatuto Social da ACCG, inciso I, nós membros do Conselho Fiscal da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), depois 
de procedida a verificação da escrituração do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio, Demons-
tração do Fluxo de Caixa e das Notas Explicativas, referentes ao ano de 2018 e tendo em vista o parecer emitido pela Auditoria Independente, Account Auditores 
Independentes S/S, constatamos que os relatórios estão em perfeita ordem e somos de parecer favorável que sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária. 

Goiânia, 16 de fevereiro de 2019.

Elismauro Francisco de Mendonça Ivan Magalhães de Araújo Jorge Iracema de Abreu Castro Oliveira 
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Parecer do

Conselho Deliberativo
Em obediência ao Estatuto Social da ACCG, no artigo 24, Inciso V - homologar as contas submetidas 
anualmente à sua apreciação pela Diretoria Executiva, após aprovação do Conselho Deliberativo e 
parecer do Conselho Fiscal; foram realizadas várias reuniões não só para aprovação, mas com acom-
panhamento das ações pela Diretoria Executiva.

Quanto ao balanço contábil do ano de 2018, ressaltamos a melhoria da liquidez geral 0.88, antes 
0.87 em 2017, embora apresente melhoria em vista das circunstâncias de nosso país, continuam a 
merecer atenção.

O Superávit apurado no exercício de 2018 de R$ 1.954.574, 40 demonstra uma continuidade na polí-
tica de austeridade financeira e administrativa.

Foi realizada agenda comum entre o Conselho e Diretoria Executiva em que apresentamos os prin-
cipais avanços e dificuldades:

A - Plano de Ação Anual foi apresentado no início do ano, porém o orçamento ainda foi baseado na 
média do ano anterior.

B - A estruturação organizacional em conformidade com artigo 37, Inciso VI – a Diretoria Executiva 
em conjunto com o Conselho Deliberativo, definir a estrutura administrativa da ACCG; estando em 
fase de estabilização.

C - Através das Resoluções 001 e 002 de 2018 definidos limites de operação (recursos extraordiná-
rios) a cargo da Diretoria Executiva que precisam de aprovação do Conselho, com isso uma maior 
transparência e compartilhamento de decisões da ACCG.

Compete à Diretoria Executiva no artigo 37 Inciso I – elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo e 
ao Conselho Fiscal as diretrizes orçamentárias e balanços, além da proposta de Plano de Ação Anual 
da ACCG. Esses talvez, sejam a competência em que planejamento do sistema gerencial Tasy, que 
está em implantação levará maior contribuição e confiabilidade.

E compete ao Conselho Deliberativo artigo 31 Inciso l – estabelecer diretrizes estratégicas para o 
funcionamento da ACCG; esse tópico ainda necessita de maior delineamento e dados fidedignos 
para sua elaboração.

Por fim o Conselho Deliberativo, amparado pela auditoria externa Account Auditores Independentes 
e pelo parecer do Conselho Fiscal, opina pela aprovação do balanço patrimonial, exercício de 2018.

Goiânia, 01 de março de 2019.

TITULARES

CONSELHEIROS SUPLENTES

Nermindo Pereira Pinto Jean Teixeira da Paiva

Vicente Raul C. Irusta

Geraldo da Silva Queiroz

Edilberto R. Rezende

Raimundo A. Veloso
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