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Missão
Prestar assistência integral, oferecer ensino
especializado e desenvolver pesquisa oncológica
de excelência para atendimento de qualidade ao
paciente com câncer.

Visão
Ser referência nacional na
qualidade da assistência
oncológica.

Valores
Gestão eficiente e compartilhada;
Responsabilidade Socioambiental;
Acolhimento e assistência com foco na segurança do paciente;
Espírito de equipe, ética profissional e institucional;
Comprometimento com o crescimento e resultados.
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Associação de
Combate ao
Câncer em Goiás
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás
(ACCG) é uma Instituição privada, f ilantrópica,
certificada pelo Ministério da Saúde (MS) como
Entidade Beneficente de Assistência Social na Área
de Saúde (CEBAS-Saúde), declarada Entidade de
Utilidade Pública Estadual e Municipal; é filiada à
Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas
de Combate ao Câncer (Abificc).
Fundada em 20 de janeiro de 1956, a ACCG
mantém, com recursos próprios e doações,
três unidades operacionais, sendo duas
voltadas à assistência em saúde e uma à
formação de profissionais que exercem
atividades em oncologia.

Relatório Anual 2020
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Hospital de Câncer
Araújo Jorge
Fundado em 1967, o Hospital de Câncer Araújo
Jorge (HAJ) é a primeira unidade da ACCG, onde
são atendidos a cerca de 89% de seus milhares
de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em Goiás, o HAJ é o único Centro de Assistência
de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
reconhecido pelo Ministério da Saúde, e único
habilitado com Serviço de Oncologia Pediátrica
e Transplante de Medula Óssea.

Unidade Oncológica
de Anápolis
Fundada em 1994, a Unidade Oncológica de
Anápolis (UOA) nasceu com o intuito de oferecer
atendimento oncológico ambulatorial à demanda
crescente de pacientes de Anápolis e toda região
nordeste de Goiás.

Instituto de
Ensino e Pesquisa
Fundado em 1991, o Instituto de Ensino e Pesquisa
(IEP) desenvolve atividades em pesquisa e
estudos em oncologia, com destaque para o
Programa de Residência Médica e Residência
em Enfermagem Oncológica, além de coordenar
os estágios e oferecer aprimoramento e
capacitação técnico-científica para os profissionais
da ACCG.
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Conselho Deliberativo
e Conselho Fiscal
De acordo com o Estatuto Social da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), o Conselho
Deliberativo deve estabelecer diretrizes estratégicas para o funcionamento da Instituição; cumprir e fazer
cumprir o Estatuto; apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias e balanços apresentados pela Diretoria
Executiva, encaminhando-os, com seu parecer, às Assembleias Gerais, quando for o caso (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 Diretoria Executiva pode utilizar e seus critérios para a aquisição de bens móveis, com verbas e recursos
extraordinários.
O Estatuto Social também descreve que o Conselho Fiscal é o órgão colegiado fiscalizador das atividades
financeiras e da contabilidade da ACCG (Artigo 43). É de competência do Conselho Fiscal apreciar e dar
parecer sobre o relatório anual da Diretoria Executiva e sobre a prestação de contas, 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 serem tomadas (Artigo 46 – I a II).
O Conselho Fiscal deve dar parecer sobre propostas que envolvam as seguintes matérias: celebração de
contratos 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 considerações que serão remetidas ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Geral (Artigo 46 – III e IV).

Conselho Deliberativo (da esq. para dir.): Geraldo Silva Queiroz, Raimundo
Augusto Veloso, Edilberto Ribeiro de Rezende, Nermindo Pereira Pinto, Rubenes
Borges Hilário Lima, Jean Teixeira de Paiva, Vicente Raul Chavarria.
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Ante o inesperado, há de
se valorizar o planejado
É inevitável falar de 2020 na Associação de Combate
ao Câncer em Goiás (ACCG) sem falar do que ele foi
para o Brasil e o mundo. Um ano aterrorizante, de
surpresas e desafios que exigiram, muito além do
que se poderia imaginar, capacidade de adaptação,
reinvenção, flexibilidade, revisão de paradigmas... e,
sobretudo, coragem e determinação.
O advento da pandemia de Covid-19, em março,
coincidiu com o mês da Assembleia Geral Ordinária
da ACCG e da eleição para a Diretoria Executiva.
Com isso, a Assembleia foi adiada e o mandato da
gestão 2018/20 da Diretoria Executiva, estendido
até julho, foi realizada em inédito formato on-line. À
distância, os associados votaram pela continuidade
do trabalho, aclamando a chapa “Unidos Pela Nova
ACCG” (2020/22), na qual se mantiveram o presidente
e a tesoureira da gestão anterior.

Em nenhum momento
deixamos de confiar nas
propostas e em nenhuma
circunstância nos desviamos
do trabalho sistemático de
revisão, correções e melhoria
contínua dos processos,
única maneira de extinguir
inconformidades e distorções
crônicas, substituir os pontos
fracos e reforçar os pontos
fortes com potencial. “

Foi diante desse quadro particularmente conturbado
que renovamos o compromisso e a coerência com
as propostas do nosso Plano de Trabalho, evoluindo
desde 2018, cujo foco principal foram as reformas
verdadeiramente estruturais, ou seja, não só aquelas
que aparecem em paredes e instalações, mas sim
as que geram e consolidam uma nova cultura
institucional, por meio da revisão profunda de
métodos e busca de resultados que se traduzem
em sustentabilidade e melhoria da qualidade geral
e da assistência.
Nessa linha, atualizamos o Plano de Ação Anual (PAA)
e, a despeito da realidade imposta pela pandemia,
buscamos imprimir um ritmo mais intenso no novo
jeito de cuidar da ACCG como um negócio social,
em busca de sustentabilidade duradoura e assim
cumprir as nossas finalidades estatutárias, sempre de
olho no cliente/paciente. Tudo isso sem descuidar do
objetivo final das reformas, que é sair do obsoletismo
para implantar um modelo de gestão eficiente, capaz
de dar à ACCG o suporte para enfrentar as ameaças
que pairam sobre as organizações do terceiro setor
de um modo geral.
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Em nenhum momento deixamos de conf iar
nas propostas e em nenhuma circunstância nos
desviamos do trabalho sistemático de revisão,
correções e melhoria contínua dos processos, única
maneira de extinguir inconformidades e distorções
crônicas, substituir os pontos fracos e reforçar os
pontos fortes com potencial. Conseguimos avançar no
aperfeiçoamento gerencial com base em indicadores,
no planejamento e na descentralização das decisões
com a gestão compartilhada dos processos, o que
transparece neste Relatório Anual.
Para melhor compreensão, optamos por apresentar
o desafiador ano de 2020 pelas lentes da coerência,
da fidelidade aos fatos e à realidade dos números,
não mais por capítulos específicos de cada unidade
operacional, mas atendendo mais claramente às
exigências estatutárias (Art. 37) no quesito prestação
de contas ou seja, vinculando os resultados aos
eixos do Plano Anual de Ações –PAA, aprovado pelo
Conselho Deliberativo, eixos que são norteadores das
ações estratégicas para o biênio 2020/22, mantendo
ainda a coerência com as propostas genéricas do
Plano de Trabalho da chapa eleita:
Eixo 1: Negócio da ACCG;
Eixo 2: Sustentabilidade Institucional;
Eixo 3: Modelo de Gestão por Processos;
Eixo 4: Governança Corporativa;
Eixo 5: Gestão de Pessoas;
Eixo 6: Comunicação Corporativa.
Destacamos que, ao lado do inesperado, prevaleceu,
paralelamente, todo um planejamento, desenhado
a várias mãos, costurado com expectativas realistas
e ajustado nos limites das circunstâncias. Não
nos perdemos em meio ao caos –contamos com
prof issionais dedicados e gestores capacitados,
forjados na nova cultura e que souberam interagir
tanto com os atores internos quanto com os agentes
públicos, comprometendo-os com a nossa causa.
Sem esse suporte, 2020 teria sido com certeza ainda
mais catastrófico para nós. E, se por um lado 2021 se
acena como mais ameaçador ainda, por outro o nosso
pessoal, cujo preparo foi mais do que testado, está
aprovado para encarar mais um ano de dificuldades,
que chegou trazendo perspectivas desfavoráveis. Vai
ser um ano de muita cautela, durante o qual a tônica
vai ser reduzir riscos e custos, além de acentuarmos
a reformulação em andamento.

Cláudio Francisco Cabral

Presidente da ACCG
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Diretoria
Executiva

Cláudio Francisco Cabral
Presidente da ACCG

Jales Benevides S. Filho
Vice-presidente da ACCG

Maria Auxiliadora de C. Siqueira
Tesoureira-geral da ACCG

Nilceana Maya A. Freitas
Secretária-geral da ACCG
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Diretorias
Unidades operacionais

Carlos Henrique R. do Prado

Frederico Pereira Monteiro

Elismauro F. de Mendonça

Diretor Técnico
Hospital de Câncer Araújo Jorge

Diretor Clínico
Hospital de Câncer Araújo Jorge

Diretor
Instituto de Ensino e Pesquisa

André Maurício F. Beltrão

João Ormindo Beltrão Barros

Diretor Técnico
Unidade Oncológica de Anápolis

Diretor Clínico
Unidade Oncológica de Anápolis

1

Eixo 1
Negócio
da ACCG

Ampliar e consolidar ações destinadas
a incrementar na Associação de
Combate ao Câncer em Goiás (ACCG)
a nova cultura de negócio e de
resultados na prestação de serviços
especializados de alta qualidade,
visualizando a Instituição como uma
empresa de caráter social eficiente.
(Fonte: Plano de Ação Anual 2020/22)
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Eixo 1
Negócio da ACCG
Implantação Tasy
Projeto ATI - Atenção
Transdisciplinar Integral Através do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy,
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG)
é uma empresa social, cujo propósito é atender ao
paciente nas suas necessidades diversas. Entre
suas principais diretrizes está a ATI (Assistência
Transdisciplinar Integral), um conjunto de conceitos e
atitudes voltadas para cuidar do paciente oncológico
da forma mais abrangente possível, segundo um
plano de assistência individualizado, com alto
controle de dados para o gerenciamento de cada caso.
Em 2020, alguns importantes passos para o
desenvolvimento pleno da ATI foram ampliados,
especialmente com a implantação do Sistema de
Gestão Hospitalar Tasy em quase todos os setores. De
mãos dadas com o maior controle de informações, as
taxas de ocorrências adversas e de infecção hospitalar
apresentaram resultados coerentes com o trabalho
de aperfeiçoamento dos cuidados com o paciente.

é possível viabilizar a etapa de Acolhimento/
Atendimento da ATI (Atenção Transdisciplinar
Integral), no qual o cliente principal é o próprio
paciente. Isso porque, segundo o modelo de
negócio assistencial da ACCG, essa atenção deve
ser capaz de detectar e cobrir todos os eventos
relacionados com a doença, em qualquer das
etapas do câncer, operando com o máximo possível
de informações sobre o caminhar do paciente.
Ao f im de 2020, após 1 ano e meio do início da
implantação, mais de 90% das áreas do Hospital
de Câncer Araújo Jorge estavam trabalhando com
o Tasy.

jul
2019*
2018
Início dos
Treinamentos

Ambulatório SUS
Equipe Multiprofissional
Setor de Oncologia Pediátrica (SOP)
Quimioterapia Infantil
Posto Internação (P4A)
Setor de Radioterapia
Setor de Compras
Setor de Almoxarifado
Gerência Financeira
Setor de Contabilidade
Setor de Patologia Clínica
Divisão de Internação
Setor de Núcleo Interno
de Regulação
Setor de Imunofenotipagem
Setor de Biologia Tumoral
e Oncogenética
Setor de Imagem
Divisão de Transplante
de Medula Óssea
Endoscopia
Broncoscopia
Setor de Faturamento (APACRadioterapia)
Setor de Faturamento (BPA)
Setor de Medicina do Trabalho
* Início da virada dos módulos

dez
2020
Setor de Centro Cirúrgico
Central de Esterilização de Materiais
Divisão de Farmácia Cirúrgica
Setor de Nutrição de Produção
Setor de Farmácia
Setor de Nutrição Clínica
Postos de Internação, incluindo Setor
de Pronto Atendimento e UTI
Setor de Oncologia Clínica
Setor de Quimioterapia
Divisão de Antineoplásicos
Conclusão do Centro Médico Ambulatorial
(3º, 4º, 5º e 6º andares)
GAPPO-Grupo de Apoio Paliativo ao
Paciente Oncológico
Setor de Faturamento (APAC-Quimioterapia)
Setor de Faturamento (Convênios)
Setor de Anatomia Patológica
Setor de Orçamento
Setor de Auditoria
Setor de Controle de Infecção Hospitalar
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Taxa de implantação do Tasy
até dezembro de 2020

Volume de áreas
parametrizadas* (%)
95%

9%

38%

2019

91%

2020

* Parametrização é a adequação dos processos das áreas ao sistema Tasy

Taxa de prescrições médicas
via Tasy (dez/20)

Implantado
Não implantado

10%

Outros destaques do Tasy:
100% dos exames laboratoriais e de
imagem via Tasy: acompanhamento dos
resultados em tempo real
90%

Disponibilização do Prontuário Eletrônico
do Paciente (PEP) em tempo real: criação de
uma valiosa base de dados para pesquisa

Prescrições via Tasy
Prescrições via ONI*

*Faltam apenas as prescrições
de quimioterapia de pacientes
internados e de hemoderivados

Segurança do Paciente
Em consonância com a Política Nacional de Segurança do Paciente, a ACCG conta com o Núcleo de Segurança
do Paciente ativo, cuja atividade em 2020 englobou 130 treinamentos e a execução do atendimento conforme
os protocolos de saúde.
Além disso, no mesmo ano, o HAJ foi reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
como uma das instituições goianas mais seguras para o paciente, através de um levantamento no qual
foram avaliados aspectos como a prevenção de infecção e a administração de medicamentos.

Taxa de Eventos Adversos
da ACCG - 2020

Taxa de IRAS*
2,80%
0,03%

0,90%

2019
99,97%

Nº de atendimentos
sem eventos adversos
Nº de atendimentos
sem eventos adversos
notificados

2020

Fonte: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
* Infecção Relacionada à Assistência à Saúde

20

Eixo 1 - Negócio da ACCG

Projeto ONA - Organização
Nacional de Acreditação

Em 2020:

36h

de treinamento

POP's
A elaboração e a consequente publicação mais
abrangente dos Procedimentos Operacionais Padrão
(POP’s) também fazem parte do processo inicial para
os sistemas de acreditação hospitalar.
Em 2020, os POP’s passaram por intenso ritmo de
revisão, publicação e incorporação aos sistemas e
processos.

Evolução da implantação de POP's

561

novos POP’s
foram criados

373

POP’s foram
publicados

Taxa de publicação de POP's
1404

POP’s Publicados
POP’s Escritos

32%

843
447
9%

74

2019

2020

2019

2020

Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP)
O Registro de Câncer de Base Populacional de
Goiânia (RCBP-GO) possui uma base de dados com
57.600 mulheres e 49.110 homens, totalizando 106.710
casos de câncer registrados no período de 1988 a
2015 de pacientes residentes em Goiânia.

Desde 2014, o RCBP-GO realiza o projeto Interchange
(um estudo de caso e controle que avalia os casos
com câncer de Boca, Laringe, Faringe e Hipofaringe)
no Brasil sob a coordenação da IARC (Agência
Internacional de Pesquisa em Câncer).

Cânceres mais incidentes
em mulheres em Goiânia (2015)

Cânceres mais incidentes
em homens em Goiânia (2015)

Pele

133,11

Pele

Mama

60,42

Próstata

68,92

Colo de Útero

35,74

Pulmões

16,11

Tireóide

16,59

Cólon

Cólon

16,18

Estômago

11,75

Pulmões

12,81

Bexiga

6,24

124,34

14,94
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Política de
Investimentos

Obras realizadas em 2019 e 2020
27
125%

Reformas e Contruções
Enquanto empresa social, de negócio assistencial,
a ACCG completa o primeiro eixo de suas macro
diretrizes com a política de investimentos, cujo objetivo
é garantir as boas condições físicas dos prédios
da Instituição, bem como do parque tecnológico
(equipamentos médico-hospitalares), inclusive
no que se refere a cumprir a legislação sanitária.
Por meio dessas ações, abre-se caminho para
eliminar as limitações das unidades operacionais que
impedem diminuir a dependência excessiva do SUS.
Em 2020, foram investidos quase R$ 2 milhões em
reformas diversas e construções importantes, com
destaque para a instalação do acelerador linear Elekta
Infinity e a construção da Central de Quimioterapia e
da Divisão de Diluição de Antineoplásicos da Unidade
Oncológica de Anápolis (UOA) - que funcionarão, à
guisa de parceria, nas dependências da Santa Casa
de Anápolis.
Segundo o Setor de Manutenção e Obras, cerca de
30 setores passaram por algum tipo de intervenção,
somando mais de 2 mil m2 que, de alguma forma,
receberam melhores condições para o paciente e,
consequentemente, para o colaborador.

12

2019

2020

Obras realizadas 2018, 2019 e 2020

Em proporção com as dimensões totais da ACCG

8%

4%

4%

2018

2019

2020

Total das áreas reformadas em 2018
Total das áreas reformadas em 2019
Total das áreas reformadas em 2020

Índice de conclusão das etapas
realizadas do projeto do novo HAJ

23%

77%

Realizado
Em andamento
*Meta é concluir todo o projeto até maio/21
para início da captação de recursos.

O projeto do novo Hospital de Câncer Araújo Jorge
contempla uma estrutura adequada à demanda crescente
de pacientes, a partir do Organograma da Instituição,
especialmente das divisões por Departamentos.

2

Eixo 2

Sustentabilidade
Institucional
Visão da ACCG como uma
“Empresa Social”, mas que precisa
readquirir sustentabilidade e
consolidar uma saúde financeira
para gerar estabilidade e progresso.
(Fonte: Plano de Ação Anual 2020/22)
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Eixo 2
Sustentabilidade
Institucional
Desenvolvimento
Institucional

Quantidade de doadores
(pessoas físicas e jurídicas)
125.740

O novo cenário, desenhado pela pandemia de
Covid-19, tornou ainda mais desafiadora a melhoria
dos índices de liquidez da Instituição. O Setor de
Desenvolvimento Institucional (SDI) precisou revisar
praticamente todo o planejamento de captação
de recursos em 2020. Eventos como os leilões
beneficentes foram cancelados na sua maioria.

640

equipamentos adquiridos
via recursos públicos

O trabalho do SDI culminou no recebimento
inédito do auxílio financeiro emergencial para o
enfrentamento da Covid-19, e de recursos públicos
oriundos do Teto MAC, disponível para custeio de
ações e serviços de atenção de média e de alta
complexidade. Além disso, foi renovado o convênio
com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
Outra área do SDI diretamente impactada com a
pandemia foi a Divisão de Voluntariado (DVL), que viu
a quantidade de voluntários e projetos assistenciais
terem uma redução drástica. Mesmo assim, foi
possível manter o apoio aos pacientes mais carentes,
por meio de atividades e atendimentos diversos.

-8,69%

114.818

2019

2020

Recursos financeiros captados em 2020
R$ 24.398.186,74
103,81%
R$ 11.971.275,60

2019

2020

Recursos captados em 2020 (%)
3%

5%

14%

Valor doado em produtos
R$ 791.278,91
230,79%

11%

52%

R$ 239.208,35
7%

2019

8%

2020

Quantidade de voluntários
295

Governo Estadual para custeio
Doação de alimentos e insumos

-92%

Iniciativa privada

23
2019

2020

Doação pessoa física
Parlamentares Federais
Parlamentares Estaduais
Enfrentamento à Covid-19
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Gestão de Recursos
Financeiros
Reestruturar as atividades e aperfeiçoar os processos
financeiros é umas das principais diretrizes na busca
da segurança financeira. As intervenções no Setor
de Contabilidade e na Gerência Financeira realizadas
em 2020 visaram abolir erros, reduzir desperdícios
e perdas de receita, montando melhores controles
e barreiras no fluxo das informações e na cadeia de
procedimentos claros e corretos antes de chegarem
à contabilidade.
A partir da revisão e padronização dos processos de
compromissos, conferências, compras, estoques,
contratos, notas fiscais, entre outros, foi possível
estabelecer plena conciliação de cada evento ou ato
com o lançamento e os respectivos documentos. O
destaque da área vai para a reformulação do processo
de auditoria das contas médico-hospitalares, fonte
significativa de perdas e glosas
Mesmo diante das dificuldades de 2020, foi possível
fechar o ano com resultado positivo, graças aos
recursos oriundos de convênios, além das correções
e à introdução de melhores processos de controles.

Cenário da pandemia
de Covid-19
Custos dos EPI's

R$ 652.255,46

811,93%

R$ 71.524,94

2019

2020

Alguns exemplos do aumento de
preço de 2019 para 2020 (%)
+ 2.307,06%
+ 2.188,75%
+ 476,59%

Controle de estoques
A chegada da pandemia da Covid-19 transformou por
completo as previsões para 2020, o que se tornou
um grande desafio para a Instituição, em especial o
alto risco decorrente do aumento exponencial dos
preços dos insumos e materiais hospitalares.

Quantidade de estoques geridos
pela Gerência de Suprimentos (GSP)
2019

15

2020

24*

Propofol
200mg/20ml Ev

Norepinefrina
8mg/4ml Ev

Fentanila
50mcg/ml
2ml(100mcg)
Ev/im/epidural

Média anual dos
saldos de estoques
R$ 3.920.566,17

*Até 2019, a GSP não controlava todos os 24 estoques da ACCG

51,95%

Composição dos estoques em 2020
R$ 2.580.252,76

54,04%

45,95%

Medicamentos
Demais Insumos

2019

2020

3

Eixo 3

Modelo de
Gestão por
Processos
Intensificar e aperfeiçoar a
avaliação do desempenho dos
setores e departamentos mediante
análise mensal dos indicadores e
revisão conjunta como base para a
Gestão e Decisão Compartilhadas
e meio de interação e aproximação
entre administração e assistência.
(Fonte: Plano de Ação Anual 2020/22)
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Eixo 3
Modelo de Gestão
por Processos
Gestão Compartilhada
O modelo de gestão compartilhada e descentralizada
consolida e aperfeiçoa a estrutura organizacional já
implantada com base no agrupamento dos processos
e na reestruturação e integração das tomadas de
decisão.
Para tanto, os departamentos contam com a
assessoria e apoio de facilitadores do Núcleo Gestor,
com os quais podem interagir, de acordo com a
necessidade, manter os dados, os indicadores e o
PAS atualizados e refinar as propostas de melhorias.

Departamento
Cirúrgico
Assessores:
Gerência Administrativa
Gerência de Enfermagem

Processos mapeados*

87

45%
60

2019

2020

*Setor de Melhoria Contínua

Departamento
de Radioterapia
Assessores:
Gerência Contábil
Setor de Desenvolvimento Institucional

Principal decisão:
Implantação do fluxo de testagem
para Covid-19 em todos os pacientes
de cirurgias eletivas

Quantidade de aplicações
de radioterapia
252.021

-9%

229.831

Quantidades de pacientes
testados antes da cirurgia eletiva
(outubro a dezembro de 2020)

100%*

3 equipamentos
(2019)

2 equipamentos
(2020)

Principais decisões:

*Destes, 3,38% testaram positivo

Em fevereiro de 2020, foi desativado um
acelerador dos mais velhos para instalar o
novo Acelerador Linear. Graças à Gestão
Compartilhada, foi possível minimizar o
impacto nos atendimentos, mediante
extensão do horário de funcionamento.
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Departamento
Clínico

Departamento
de Diagnóstico

Assessores:

Assessores:

Assessoria de Comunicação
Gerência Administrativa
Gerência de Recursos Humanos
Gerência de Enfermagem

Gerência de Suprimentos e Infraestrutura
Gerência Financeira

Principais decisões:

Principais decisões:
Implantado posto de triagem de Covid-19
para os pacientes do SOC e SQT
Implantação do Tasy e do fluxo de
agendamento de quimioterapias e
consultas no pós-consulta imediato

Tempo de espera para
atendimento na Oncologia Clínica
03:21:36

-18%

Revisão dos fluxos de realização
de exames anatomopatológicos,
citopatológicos e de imunohistoquímica,
no Setor de Anatomia Patológica

Tempo médio de liberação
de laudo do Setor de
Anatomia Patológica
49 dias

-78%

02:44:40

11 dias
Novembro

Dezembro
jan/20

Reestruturação da agenda dos médicos
do SOC e início da revisão dos contratos
Revisão e controle dos processos do
Setor de Pronto Atendimento (SPA) em
parceria com o Hospital do Coração

dez/20

Implantação dos processos de realização
de teste para Sars-CoV-2 por RT-PCR

Receita do Setor de Biologia
Tumoral e Oncogenética
R$51,238,11

Taxa de ocupação do SPA
107,9%

2019
2020

87,5%

Redução
de 19%

Antes da
testagem

Quantidade de pacientes com
permanência acima de 24h no SPA
45

jan/2020
dez/2020

16

R$0,00

Redução
de 64%

dez/20
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Desempenho Operacional
Houve uma redução de 14,2% nos procedimentos realizados em 2020 comparado à média de 2019. A pandemia
causou diminuição de atendimentos, muitos pacientes não compareceram às consultas, gerando menos
cirurgias e outros procedimentos.

Procedimentos realizados na ACCG em 2020
por unidade operacional e categoria
Unidade operacional/
categoria

SUS

Convênios

Hospital de Câncer Araújo Jorge

882.300

58.762

29.185

19.375

989.622

Unidade Oncológica de Anápolis

91.500

6.942

4.056

1.700

104.198

973.800

65.704

33.241

21.075

1.093.820

89%

6%

3%

2%

100%

Total ACCG
%

Particular

Gratuidade

Total de
procedimentos

Procedimento realizados na ACCG em 2020
SUS

89%

Convênios

6%

Particular
Gratuidade

3%
2%

ACCG em números/2020
Pacientes atendidos
Leitos cadastrados
Internações
Admissões no Setor de Pronto Atendimento
Novos prontuários
Consultas ambulatoriais
Atendimento ambulatorial da triagem
Assistência do GAPPO
Assistência ao paciente ostomizado
Assistência da Divisão de Nutrição Clínica
Atividades do Setor de Serviço Social
Atividades do Setor de Psicologia Clínica
Atividades da musicoterapia
Cirurgias realizadas
Aplicações de radioterapia
Aplicações de quimioterapia
Sessões de fisioterapia
Hemocomponentes transfundidos
Exames de patologia clínica
Exames de anatomia patológica
Exames de radiologia
Exames de endoscopia e broncoscopia
Exames de Biologia Tumoral e Oncogenética
Exames de cardiologia
Exames de imunofenotipagem
Transplantes de méduda óssea
Tratamento de feridas
Refeições servidas
Doadores de sangue

63.180
159
17.916
12.697
11.588
141.191
16.239
18.771
6.164
45.444
19.667
17.741
935
11.876
296.118
97.293
22.134
11.105
239.736
24.255
21.450
1.420
3.020
5.216
651
37
29.622
470.242
10.354
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Pacientes atendidos na ACCG em 2020
por unidade federativa
Unidade da federação
Goiás - Capital
Goiás - Interior
Tocantins
Mato Grosso
Pará
Bahia
Distrito Federal
Minas Gerais
Acre
Maranhão
Rondônia
Ceará
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
São Paulo
Alagoas
Amazônia
Paraíba
Rio Grande do Sul
Roraima
Rio de Janeiro
Total

Total

%

32.903
29.776
164
100
57
52
46
22
13
13
6
5
5
5
4
3
2
1
1
1
1
63.180

52,08%
47,13%
0,26%
0,16%
0,09%
0,08%
0,07%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Origem dos pacientes
atendidos na ACCG em 2020
por unidade federativa

0,26%
0,16%
0,36%

47,13%
52,08%

Goiás - Capital

Mato Grosso

Goiás - Interior

Outros estados

Tocantins

Pacientes atendidos na ACCG em 2020
por cidade do estado de Goiás
Cidade do estado de Goiás
Goiânia
Aparecida de Goiânia
Anápolis
Trindade
Senador Canedo
Inhumas
Luziânia
Rio Verde
Goianira
Jataí
Nerópolis
Caldas Novas
Catalão
Itumbiara
Formosa
Mineiros
São Luís de Montes Belos
Goianésia
Itaberaí
Piracanjuba
Morrinhos
Bela Vista de Goiás
Iporá
Itapuranga
Águas Lindas de Goiás
Outras cidades
Total

Total

%

29.776
4.262
3.926
1.163
1.014
681
674
578
542
513
468
460
438
420
419
404
370
351
350
348
347
345
342
296
290
13.902
62.679

47,51%
6,80%
6,26%
1,86%
1,62%
1,09%
1,08%
0,92%
0,86%
0,82%
0,75%
0,73%
0,70%
0,67%
0,67%
0,64%
0,59%
0,56%
0,56%
0,56%
0,55%
0,55%
0,55%
0,47%
0,46%
22,18%
100%

Origem dos pacientes
atendidos na ACCG em 2020

por cidade do estado de Goiás

37,58%

47,51%

6,26%
6,80%

1,86%

Goiânia

Trindade

Aparecida de Goiânia

Outras cidades

Anápolis

4

Eixo 4

Governança
Corporativa
Consolidar os Princípios da
Governança Corporativa,
componentes fundamentais da
gestão eficiente e meio para garantir a
credibilidade da organização e atestar
o cumprimento de suas finalidades
ante a sociedade, a opinião pública
e os stakeholders, os associados e os
colaboradores, manter as certificações
(CEBAS), criar e aumentar as
oportunidades de parcerias e
captação de recursos imprescindíveis
para a sustentabilidade da ACCG.
(Fonte: Plano de Ação Anual 2020/22)
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Eixo 4
Governança
Corporativa
A aplicação dos princípios da Boa Governança
Corporativa, adaptados às organizações filantrópicas
(Terceiro Setor) se dá da mesma maneira que nas
empresas comerciais. Empresas não sobrevivem sem
segurança financeira e sem credibilidade e ambas
dependem da forma como a organização funciona
e como se processam as relações com os diversos
públicos: clientela, gestores públicos, colaboradores,
associados.
O grau de conf iança está estreitamente ligado
à constatação de que a empresa está em plena
conformidade (compliance) com as normas legais,
os paradigmas universais, regulamentos, diretrizes
estratégicas (planos e projetos) e máxima fidelidade
aos procedimentos padronizados.
A Diretoria Executiva vem aplicando, desde 2018,
os princípios da Governança Corporativa em todas
as atividades, como fundamento básico da reforma
geral, que prevê outras ações estruturantes, tais

como: implantação do novo Estatuto Social, adoção
da nova estrutura organizacional ( já realizada)
planejamento em todos os níveis e atualização do
Regimento Interno (em andamento).
Assim, princípios fundamentais como clareza,
equidade, accountability (dar satisfação pelo
encargo), responsabilidade (sustentabilidade) estão
cada vez mais presentes nas ações, processos e
decisões na Gestão Compartilhada.

Vantagens
e Benefícios
Redução de riscos e aumento de
credibilidade
Agregar valores éticos, de confiança
e de responsabilidade
Preservação do valor econômico da
empresa no longo prazo

Princípios
fundamentais

Facilitação no acesso a recursos
externos

Conformidade Compliance

Maior agilidade e transparência aos
processos internos

Clareza e Transparência: precisão e
Política de comunicação

Redução de falhas

Equidade: justiça, tratamento
equilibrado e eliminação de
privilégios

Coibição de fraudes

Prestação de contas (accountability)
pelo encargo e missão assumida

Descentralização da gestão

Responsabilidade com o “entorno”
da organização

Manutenção do CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de
Assistência Social na Área de Saúde)

*(Fonte: IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)

Aumento da consciência corporativa
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Governança

Gestão

Estratégia

Accountability

Macro ações necessárias para a implantação
da Governança Corporativa

1.

Estabelecimento de uma estrutura hierárquica clara

2.

Criação de um Conselho Administrativo

3.

Instituição de um código de conduta > Regimento Interno

4.

Realização de auditorias internas periodicamente

Eliminação de não conformidades
Ações corretivas e ações reestruturantes:

Diagnósticos Históricos,
Diagnósticos Gerenciais,
Auditorias (relatórios)

Gestão de Contratos
>levantamento de
todos os contratos

Separação da Gerência
Financeira e Contabilidade

Criação de contratos
padronizados

Implantação dos
controles financeiros
e barreiras eficazes

Criação do embrião da
Controladoria, a partir
da Gestão de Contratos

Reformulação da forma de remuneração de honorários.

5

Eixo 5

Gestão de
Pessoas
Reformular e intensificar a Política
de Gestão de Pessoas, desenvolver
competências, estimular talentos e
preparar gestores visando elevar o
índice de qualidade da gestão com
base no preparo dos profissionais
em todos os níveis (Adminstração,
Unidades, Departamentos, Setores
e Divisões)
(Fonte: Plano de Ação Anual 2020/22)
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Eixo 5
Gestão de
Pessoas
A chegada da pandemia de Covid-19 exigiu tomadas
de decisão de caráter emergencial na Gerência de
Recursos Humanos (GRH), como a restruturação do
fluxo no Setor de Medicina do Trabalho (SMT).
Diante da necessidade de monitorar colaboradores
sintomáticos e de acompanhar os casos positivados
da Instituição, a GRH focou no atendimento ágil
e na disponibilização gratuita de exames RT-PCR,
praticando a gestão compartilhada ao lado do Setor
de Biologia Tumoral e Oncogenética (SBD). Além
disso, passou a oferecer atendimento psicológico
de demanda espontânea.
No Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho
(SET), a Gerência de Recursos Humanos também

implementou novos métodos para reorganizar
a distribuição de EPI’s aos colaboradores, bem
como realizou diversos treinamentos com
protocolos voltados a segurança e prevenção.
Outra consequência impactante para as atividades
da área foi a necessidade de repor um contingente
importante de pessoal afastado pelo avanço do
contágio através de contratação de mão-de-obra
terceirizada.

Índice de acidente de trabalho
48
-50%
24

Composição do quadro de funcionários

2019

197

2020

Quantidade de processos trabalhistas
755

370

16
-44%
09

Assistência

Administrativo

Operacional

2019

2020

Nota explicativa: Reflexo do estabelecimento de diretrizes para
identificar, atrair, selecionar e admitir o candidato correto, assim como
promover e integrar os colaboradores para atender às necessidades
dos cargos da instituição.
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Quantidade média de dias para
finalização do processo seletivo
32

Vagas abertas em 2020

-31%

27%
Processo
seletivo
interno

22

465

2019

2020
73%
Processo
seletivo
externo

Treinamentos
2019

295h54min

2020

759h43min

Quantidade de cursos, em parceria com
o Onco Ensino, ofertados em 2020:
13 cursos, 1.608h, 177 concluintes.

Cenário Covid-19
Quantidade de atendimento* no
Setor de Medicina do Trabalho
10.241

Perfil dos
colaboradores
admitidos
17% Ensino Superior
78% Ensino Médio/Técnico
05% Ensino Fundamental

Quantidade de
atendimentos no Setor de
Engenharia e Segurança do
Trabalho: 11.157

8%
Quantidade de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI’s)
entregues aos colaboradores:
77.394 itens

9.480

2019

2020

*Destaque para o mês de julho, quando foram
realizados 1.244 atendimentos

Quantidade de atendimentos
na Psicologia do Trabalho: 300

6

Eixo 6

Comunicação
Corporativa
Entre suas atribuições, destaca-se o papel
da divulgação sistemática, ou seja, com
critérios de periodicidade, dos elementos
essenciais da reforma estruturante vigente
e todos os valores a serem introjetados
para uma nova cultura. Além disso, deve
executar ações de comunicação visando
elevar a Consciência Corporativa, bem
como intensificar as relações com os
stakeholders da ACCG.
(Fonte: Plano de Ação Anual 2020/22)
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Eixo 6
Comunicação
Corporativa
Em 2020, a ACCG superou todos os indicadores
referentes ao seu posicionamento nas redes sociais
e na imprensa, mesmo em meio à pandemia,
graças à reestruturação realizada na Assessoria
de Comunicação (ASC), com destaque para a
implantação da Política de Comunicação.
Tais avanços são resultados das estratégias com vistas
a eliminar o caráter de promoção pessoal, focando
consolidar a reputação e a percepção da marca,
reduzindo o distanciamento entre a Instituição e seus
públicos. Além disso, foi intensificada a integração
com a Gerência de Recursos Humanos e o Setor de
Desenvolvimento Institucional, áreas que exercem
papel relevante no relacionamento com stakeholders
internos e externos.

Atendimento à
imprensa em 2020

Inserções na imprensa
490
58%
310

2019

2020

Duração total das
reportagens em rádio e TV
13h53min

Rádio
Televisão

12h42min

170

Distribuição por mídia
Volume de notícias classificadas por tipo de mídia

57
27

Produção
de release

Notas
enviadas

Acompanhamento
de entrevista

34%
38%

Televisão
Impresso
Rádio
Site

Análise qualitativa das matérias

9%

Volume de notícias classificadas por polaridade

19%

11%

Quanto custaria se as inserções
fossem pagas (valor publicitário)?

24%

Positivas
Neutras
65%

Negativas

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

R$ 291.373,47
R$ 1.496.682,18
R$ 727.378,90
R$ 3.399.947,53

Total

R$ 5.915.382,08

* Levantamento comercial realizado pela empresa de clipagem,
Content Assessoria, contratada em setembro de 2020
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Interações Stories do Instagram
32.342

Instagram

50.758

(Aumento orgânico)
2019
2020

34.180

16.030
8.000
824
jan/2020

dez/2020

430
86

colaboradores apareceram
nas redes sociais da ACCG

Visualizações do canal no Youtube
12.165
183%

vídeos produzidos

Solicitações de serviços atendidas

Curtidas

Seguidores

4.304

1.075
40%
769

2019

2020

Quantidade de conexões do LinkedIn
2.335
7.000%
2019

2020

* Foram atendidas, em 2020, 111 solicitações do
Setor de Desenvolvimento Institcional e 178 da
Gerência de Recursos Humanos

Cenário Covid-19

33
fev/2020

120

dez/2020

materiais produzidos

Peças informativas
para redes sociais

Diagramação de novos
fluxos de atendimentos

Releases para imprensa sobre
importância de manter o
tratamento oncológico

Ações de motivação
em parceria com
Recursos Humanos

Informes internos
para os murais

Vídeos de orientação
e de motivação

Demonstrações
Financeiras
Exercício 2020
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Demonstrações Financeiras - Exercício 2020

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ/ MF 01.585.595/0001-57
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Ativo

Em Reais 1,00
Nota

2020

2019
(Reclassificado)

4

22.612.211,38

16.245.156,31

Contas a receber SUS, Pl. de Saúde e particular

5

20.593.005,54

26.499.706,52

Créditos a Receber - Recursos com Restrição

6

3.922.457,00

2.150.000,00

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

Outros Créditos

5.373,92

-

Adiantamentos

7

520.066,57

755.672,93

Estoques

8

5.285.598,93

2.193.531,56

49.459,49

206.320,83

52.988.172,83

48.050.388,15

Despesas antecipadas
Total do Circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Créditos a Receber

9

557.303,60

560.727,01

1.071.468,96

-

1.628.772,56

560.727,01

Imobilizado
Imobilizado Técnico

10

(-) Depreciação Acumulada

87.007.133,58

76.406.742,69

(34.594.527,03)

(34.610.945,84)

52.412.606,55

41.795.796,85

54.041.379,11

42.356.523,86

107.029.551,94

90.406.912,01

Total do Não Circulante
Total do Ativo

Passivo

Em Reais 1,00
Nota

2020

2019
(Reclassificado)

Fornecedores de bens e serviços

11

7.248.581,04

4.304.631,14

Obrigações com empregados

12

6.143.967,52

6.882.476,11

Circulante

Obrigações sociais e fiscais

13

1.711.053,66

1.295.451,63

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

14

4.575.988,52

3.417.764,99

842.233,68

412.848,27

15

12.946.188,53

11.064.858,10

33.468.012,95

27.378.030,24

Outras contas a pagar
Recursos de Convênio em Execução/a Realizar
Total Circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Pagar

14

22.565.003,34

20.642.439,48

Parcelamento - FGTS

16

3.720.670,96

4.144.680,36

Investimentos Subsidiados - Convênios p/ Investimento

15

3.322.377,67

0,00

317.946,80

530.000,00

17

1.819.534,99

-

31.745.533,76

25.317.119,84

Patrimônio social

37.711.761,93

34.031.014,89

Superávit (Déficit) acumulado

4.104.243,30

3.680.747,04

Outras contas a pagar
Provisão p/ Prováveis Perdas Processos
Total Não Circulante
Patrimônio líquido

18

Total Patrimônio Líquido
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

41.816.005,23

37.711.761,93

107.029.551,94

90.406.912,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Cláudio Francisco Cabral
Presidente

Maria Auxiliadora de Castro Siqueira
Tesoureira-geral

Luciana Pereira dos Santos
CRC-GO nº 15.091
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Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ/ MF 01.585.595/0001-57
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Demonstração de resultado dos Exercícios
Receita Operacional Líquida

Em Reais 1,00

Nota

2020

2019

19

134.585.228,02

121.068.130,20

Custos dos serviços prestados

(116.921.239,55)

(107.042.128,08)

( - ) Custos com Pessoal e encargos

20

(57.933.824,57)

(54.252.165,65)

( - ) Serviços Terceiros

21

(25.850.393,15)

(21.439.631,48)

( - ) Suprimentos e Manutenção Hospitalar

22

Superávit bruto
Despesas operacionais
( - ) Despesas Hospitalares, Administ. e Gerais

(33.137.021,83)

(31.350.330,95)

17.663.988,47

14.026.002,12

(11.874.806,45)

(11.041.007,69)

(8.311.470,92)

(8.518.611,86)

23

( - ) Outras Despesas

23

(179.196,69)

(90.227,28)

( - ) Provisão p/ Perdas em Processos Jud. /Adm.

23

(2.914.798,94)

-

23

(469.339,90)

(2.432.168,55)

25

(3.178.636,63)

(677.967,79)

( - ) Não Recebíveis (Perdas)
Resultado financeiro
Receitas Financeiras
( - ) Despesas Financeiras
Outras Receitas/Despesas Operacionais

342.111,11

2.079.147,89

(3.520.747,74)

(2.757.115,68)

-

-

24

Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas
( - ) Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas

11.936.893,82

13.960.375,59

(11.936.893,82)

(13.960.375,59)

Serviço Voluntário
( - ) Serviço Voluntário
Gratuidades oferecidas
( - ) Gratuidades oferecidas
Superávit do período

424.484,21

-

(424.484,21)

-

1.545.223,26

1.226.425,52

(1.545.223,26)

(1.226.425,52)

2.610.545,39

2.307.026,64

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido
Nota

Saldo em 31.12.2018
Transferência para Patrimônio Social

Em Reais 1,00

Patrimônio
Social

Ajustes de
Exercícios
Anteriores

Superávit
(Déficit)
acumulado

Patrimônio
Líquido

32.076.440,49

-

1.954.574,40

34.031.014,89

1.954.574,40

-

(1.954.574,40)

-

-

1.373.720,40

-

1.373.720,40

Incorporação dos ajustes de exercícios
anteriores ao superávit acumulado

-

(1.373.720,40)

1.373.720,40

-

Superávit/Déficit do Exercício

-

-

2.307.026,64

2.307.026,64

Saldo em 31.12.2019 (Reclassificado)

34.031.014,89

-

3.680.747,04

37.711.761,93

Transferência para Patrimônio Social

3.680.747,04

-

(3.680.747,04)

-

Ajustes de exercícios anteriores

18.2

-

1.493.697,91

-

1.493.697,91

Incorporação dos ajustes de exercícios
anteriores ao superávit acumulado

-

(1.493.697,91)

1.493.697,91

-

Superávit/Déficit do Exercício

-

-

2.610.545,39

2.610.545,39

4.104.243,30

41.816.005,23

Ajustes de exercícios anteriores

Saldo em 31.12.2020 (Reclassificado)

18.2

37.711.761,93

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Cláudio Francisco Cabral
Presidente

Maria Auxiliadora de Castro Siqueira
Tesoureira-geral

Luciana Pereira dos Santos
CRC-GO nº 15.091
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Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ/ MF 01.585.595/0001-57
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Em Reais 1,00
2020

2019

2.610.545,39

2.307.026,64

1.493.697,91

1.373.720,40

3.990.128,07

3.364.607,42

(147.752,18)

60.554,51

2.914.798,94

-

(+)Perdas não recebíveis

469.339,90

-

(-)Valor líquido de baixa e imobilizado

(69.746,85)

-

Superávit (Déficit) Ajustado

11.261.011,18

7.105.908,97

(Aumento) Redução de Ativos

361.224,84

(9.140.574,59)

Contas a receber SUS, Pl. de Saúde e particular

5.906.700,98

(6.241.974,78)

Créditos a Receber - Recursos com Restrição

(1.772.457,00)

(2.150.000,00)

Outros Créditos

(1.076.842,88)

(280.949,49)

Adiantamentos

235.606,36

(1.063.872,16)

(3.092.067,37)

772.225,23

156.861,34

(176.003,39)

3.423,41

-

Aumento (Redução) de Passivos

7.618.074,25

51.389,84

Fornecedores de bens e serviços

2.943.949,90

172.604,29

Obrigações com empregados

(738.508,59)

377.875,27

415.602,03

15.322,31

217.332,21

165.447,93

Recursos de Convênio em Execução/a Realizar

5.203.708,10

(465.805,16)

Parcelamento - FGTS

(424.009,40)

(214.054,80)

19.240.310,27

(1.983.275,78)

(15.954.042,59)

(3.223.524,06)

(15.954.042,59)

(3.223.524,06)

3.080.787,39

(3.082.601,64)

Aumento de Empréstimos e Financiamentos a Pagar

3.080.787,39

(3.082.601,64)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

6.367.055,07

(8.289.401,48)

Caixa e Equivalentes de Caixa - início do período

16.245.156,31

24.534.557,79

Caixa e Equivalentes de Caixa - final do período

22.612.211,38

16.245.156,31

6.367.055,07

(8.289.401,48)

Superávit (Déficit) do Período
Ajustes por:
Ajuste de Exercícios Anteriores
(+)Depreciações
(-) PCLD
(+)Provisão p/ Prováveis Perdas Processos Jud. /Adm.

Estoques
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais

Obrigações sociais e fiscais
Outras contas a pagar

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Adições do imobilizado e intangível
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Cláudio Francisco Cabral
Presidente

Maria Auxiliadora de Castro Siqueira
Tesoureira-geral

Luciana Pereira dos Santos
CRC-GO nº 15.091
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Notas Explicativas

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
Notas explicativas da Administração às Demonstrações financeiras para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.
(Valores expressos em Reais 1,00, exceto quando indicado de outra forma)

01 - Contexto Operacional
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás é uma Instituição filantrópica de Utilidade Pública Estadual e
Municipal, certificada pelo Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de
Saúde (CEBAS-Saúde), o qual foi renovado por meio da Portaria nº 1.159, de 27 de julho de 2018. A Renovação
tem validade pelo período de 17 de agosto de 2018 à 16 de agosto de 2021.
A entidade tem por objetivo a assistência oncológica integral e multidisciplinar, para tanto, atua desde a
prevenção primária, secundária e o diagnóstico do câncer, prestando os cuidados paliativos, bem como
promovendo o ensino e a pesquisa na área da oncologia e formação de pessoal especializado.
Para realização de suas atividades, mantém as seguintes unidades operacionais:

CNPJ

Razão Social

Nome Fantasia

01.585.595/0001-57

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Hospital de Câncer Araújo Jorge

01.585.595/0004-08

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Ambulatório Mauá Cavalcante Sávio

01.585.595/0007-42

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Centro Médico Ambulatorial

01.585.595/0008-23

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Hospital de Câncer Araújo Jorge

01.585.595/0009-04

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

01.585.595/0010-48

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Centro de Oncologia
Clínica e Quimioterapia
Laboratório de Biologia
Tumoral e Oncogenética

(Unidade Oncológica de Anápolis)

(Apoio à gestão a saúde)

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás goza de imunidade tributária conforme previsto no Art. 150,
inc. VI da Constituição Federal, cumprindo rigorosamente a legislação ordinária quanto aos requisitos para
fruição da imunidade.

02 - Base de Preparação
a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a NBC TG 1000 (R1) que dispõe sobre a
contabilidade de pequenas e médias empresas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e as normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, em especial a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1), específica para Entidades
sem Finalidades de Lucros, para preparação de suas demonstrações financeiras.
A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração da Entidade em 08 de março
de 2021.

b) Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos
financeiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, exceto
quando indicado de outra forma.

d) Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores reportados dos ativos,
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente.

e) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo
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de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020 estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 05 – provisão para créditos de liquidação duvidosos; e
Nota explicativa 17 – provisão para prováveis perdas em processos judiciais.

f) Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Entidade requerem a mensuração dos valores justos,
para os ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Entidade.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Entidade usa dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis).
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 26 – instrumentos financeiros.

g) Mudanças nas principais políticas contábeis
A Entidade aplicou inicialmente o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos
Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor
a partir de 2018 e 2019, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da Entidade.

h) CPC 47 – Receita de contrato com cliente
O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando e como uma receita é
reconhecida. De acordo com referido CPC, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos
bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de controle – em um momento específico no
tempo ou ao longo do tempo – requer julgamento.
A Entidade adotou o CPC 47 usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com o efeito
de aplicação inicial da norma em 1º de janeiro de 2018. As receitas são registradas no mês em que os serviços
são prestados líquido da expectativa de abatimentos, glosas e descontos comerciais e quando (i) os riscos
e benefícios mais significativos inerentes aos serviços prestados forem transferidos para o cliente, (ii) for
provável que os benefícios econômico-financeiros fluirão para a Entidade, (iii) o valor da receita operacional
possa ser mensurado de maneira confiável.
Em relação ao CPC 47 não houve impacto material no balanço patrimonial, na demonstração do resultado
e na demonstração dos fluxos de caixa da Entidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e
2020, pois as operações e, principalmente, a forma de reconhecimento de receita da Entidade já estarem
em consonância com o requerido pela nova norma.
Informações adicionais sobre as políticas contábeis da Entidade relacionadas ao reconhecimento da receita,
estão descritas na nota explicativa nº 19.

i) CPC 48 – Instrumentos financeiros
O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e
alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. O referido CPC traz uma nova abordagem
na classificação e mensuração de ativos financeiros, a qual considera tanto o modelo de negócios em que
os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa.
A norma classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado (CA); (ii) ativos financeiros mensurados ao valor custo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA); e (iii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado (VJR).

Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e mensuração
de passivos financeiros.
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A adoção do CPC 48 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da Entidade relacionadas a
ativos e passivos financeiros. Para uma explicação de como a Entidade classifica e mensura os instrumentos
financeiros e contabiliza os ganhos e perdas relacionadas conforme o CPC 48 veja nota explicativa nº 26.
A tabela a seguir explica as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensuração
do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Entidade. A seguir são demonstrados os
resumos da nova classificação:

Ativo financeiro
Caixa e equivalente de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de pacientes e convênios
Outras contas a receber

Classificação anterior

Classificação CPC 48

Empréstimo e recebíveis

Valor justo por meio do resultado

Valor justo por meio do resultado

Valor justo por meio do resultado

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Empréstimo e recebíveis

Custo amortizado

Fornecedores

Custo amortizado

Outros passivos financeiros

Empréstimos e financiamentos

Custo amortizado

Outros passivos financeiros

03 - Principais práticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Entidade
em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e equivalentes de caixa
Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90
dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço.
Os recursos financeiros que não possuem a característica de caixa e equivalente de caixa são apresentados
na rubrica de títulos e valores mobiliários.

b. Contas a receber SUS, Planos de Saúde e particular
As contas a receber de convênios com o poder público, contratos com instituições privadas e de pacientes
particulares são registradas pelo valor da produção mensal e, posteriormente, ajustado aos valores faturados
conforme retorno dos respectivos contratantes.
Valores faturados referem-se a serviços já prestados junto aos contratantes, amparados por relação contratual,
que aguardam cronograma de emissão de nota fiscal.
A provisão para créditos de liquidação duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela
administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos.

c. Estoques
Os estoques estão relacionados, principalmente, a materiais hospitalares, medicamentos e materiais de
consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no hospital. O custo dos estoques é baseado
no princípio do custo médio, sendo avaliado com base no custo histórico de aquisição e acrescido de gastos
relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados
não excedem os valores de mercado. No caso dos medicamentos importados, os valores referentes aos
custos da importação não são computados para cálculo do custo médio.
Os estoques são mantidos numa quantidade suficiente para consumo mensal e a Entidade realiza controle
rigoroso da validade dos medicamentos e materiais, evitando perdas por vencimento dos produtos.

d. Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação
acumulada e perda de redução ao valor recuperável acumulada, quando necessária.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos
pela própria Entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta e quaisquer outros custos para colocar
os ativos no local e em condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida
pela Administração.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração
do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

52

Demonstrações Financeiras - Exercício 2020

Custos subsequentes
Itens do custo de reposição de um componente do imobilizado são reconhecidos no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a
Entidade e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. Os custos de manutenção no dia a dia do
imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Depreciação
A depreciação é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável. A depreciação é reconhecida no
resultado, calculada com base nas taxas anuais demonstradas a seguir:

Imobilizado
Edificações
Instalações
Equipamentos hospitalares
Móveis e utensílios
Hardware
Software
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros

Taxa Anual
4%
10%
10%
10%
20%
20%
20%
10%

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de
exercício financeiro e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
Não houve evidências sobre a necessidade de alteração da expectativa de vida útil econômica dos ativos
da Entidade em relação ao ano anterior.
e. Redução ao valor recuperável
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de maneira confiável.
Os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente.
A administração da Entidade efetuou os testes para os saldos dos ativos não financeiros em 31 de dezembro
de 2020 e nenhum indicativo de impairment foi encontrado.
f. Obrigações trabalhistas
Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de salários a pagar, férias e encargos sociais que são
constituídos com base na remuneração de cada funcionário e nos períodos aquisitivos incorridos até a
data do balanço.
g. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.
h. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Entidade é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas
as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja
feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis,
as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões e inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em
novos assuntos ou decisões de tribunais.
i. Ajustes a valor presente de transações que originam contas a receber e/ou a pagar
A Entidade não pratica transações significativas de compras e vendas de longo prazo. Dessa forma foi
julgado pela Administração da Entidade não ser necessário aplicar ajuste a valor presente nas transações
que originam contas a receber e/ou a pagar.
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j. Apuração do resultado
As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidas em conformidade com o regime
contábil de competência.
As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação de serviços hospitalares, quando seu valor pode
ser mensurado de forma confiável, posteriormente é ajustada pelos acréscimos decorrentes de pontuação
obtida junto ao SUS, momento em que são lançados eventuais descontos, créditos, abatimentos e possíveis
glosas decorrentes de processos administrativos. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa
da sua realização.
As receitas e as despesas são registradas considerando o regime de competência de exercício e são apuradas
por meio de relatórios gerados pelo faturamento, notas fiscais de prestação de serviços, recibos de doação,
entre outros.
Receita com trabalhos voluntários
As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu valor justo, levando-se em consideração os
montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. Em 31
de dezembro de 2020 a Entidade registrou receitas e despesas relacionadas aos trabalhos voluntários nas
demonstrações financeiras, vide nota explicativa nº 24.
Receita de doações
As doações e contribuições, por sua natureza espontânea, são reconhecidas quando do efetivo recebimento
dos recursos.
k. Instrumentos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes são reconhecidas, inicialmente, na data em que foram originados. Todos os
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar parte das
disposições contratuais do instrumento.
l. Classificação e mensuração subsequente
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii)
ao VJORA – instrumento de dívida; (iii) ao VJORA – instrumento patrimonial; ou ao VJR. Um ativo financeiro
é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como
mensurado ao VJR:
- é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber
fluxos de caixa contratuais; e
- seus termos contratuais gerem, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado conforme descrito
acima, são classificados como ao valor justo por meio de resultado - VJR.

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros a VJR – Mensurados ao valor justo e as variações no valor justo, incluindo juros, foram
reconhecidas no resultado.

Passivos financeiros – classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação.
Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros,
é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos.
A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento também é reconhecido no resultado.

m. Subvenções governamentais
Subvenções para custeio de projetos específicos
Reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo, na rubrica “Recursos de Convênios em
Execução/A Realizar”, e apropriadas como receita, na rubrica “Subvenção, convênios e termos”, quando da
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efetiva prestação do serviço para projetos específicos.

Subvenções para custeio para manutenção de unidades
Reconhecidas e apropriadas como Receita na rubrica “Subvenção, convênios e termos” mediante assinatura
do convênio para manutenção das unidades por um período determinado.

Subvenções para investimento
Referem-se a subvenções para a aquisição ou construção de bens que serão de responsabilidade da ACCG.
Referidas subvenções para investimento são reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo,
na rubrica “Recursos de Convênios em Execução/A Realizar”, no momento da aquisição do bem o valor sai
da rubrica de “Recursos de Convênios em Execução/A Realizar” e passa para a rubrica de “ Investimentos
Subsidiados - Convênios p/ Investimento “, sendo apropriado como receita, na rubrica “Subvenção, convênios
e termos”, ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos ou construídos, em conformidade com o
Pronunciamento Técnico CPC 07 - “Subvenção e Assistência Governamentais”. Adicionalmente, o bem
adquirido ou construído é contabilizado como ativo imobilizado e depreciado conforme critérios estabelecidos
no item 03 – principais práticas contábeis, letra “d”.

3.1 – Reapresentação de saldos comparativos
A Administração está reapresentando os saldos das demonstrações financeiras de 2019 apresentadas para
fins de comparação decorrente de ajustes de prática contábil substancialmente representados, conforme
demonstrado abaixo:

Balanço patrimonial exercício findo em 31/12/2019:
Originalmente
apresentado
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos a Receber
Créditos a Receber - Recursos com Restrição
Adiantamentos fornecedores e empregados
Depósitos Judiciais
Estoques
Despesas Antecipadas
Depósitos Judiciais
Imobilizado
Total do Ativo

Reclassificações

16.245.156,31
26.420.205,32
2.150.000,00
1.879.846,25
550.724,36
2.193.531,56
206.320,83
10.002,65
40.671.623,53
90.406.912,01

Originalmente
apresentado
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Ajustes de Exercicios anteriores
Superávit/Déficit do Período
Superávit (Déficit) acumulado
Patrimônio Líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

(1.124.173,32)
(550.724,36)

550.724,36
1.124.173,32

Ajustes/
Relassificações

27.378.030,24
25.317.119,84
34.031.014,89
1.373.720,40
2.307.026,64
37.711.761,93
90.406.912,01

Reapresentado
16.245.156,31
26.420.205,32
2.150.000,00
755.672,93
2.193.531,56
206.320,83
560.727,01
41.795.796,85
90.406.912,01

Reapresentado
27.378.030,24
25.317.119,84

(1.373.720,40)
(2.307.026,64)
3.680.747,04
-

34.031.014,89
3.680.747,04
37.711.761,93
90.406.912,01

04 - Caixa, equivalentes de caixa
Caixa
Banco Conta Movimento – Recursos sem Restrição
Banco Conta Movimento – Recursos com Restrição (i)
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição (i)

2020

2019

8.542,68
2.105.160,80
11.955,87
14.694.601,93
5.791.950,10
22.612.211,38

9.658,29
332.201,21
3.611.102,00
9.256.087,92
3.036.106,89
16.245.156,31

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta
bancária, bem como os recursos investidos em poupanças e aplicações financeiras de liquidez imediata
que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, cujo risco de
variação não é significativo. Em 2020 o rendimento das aplicações financeiras geraram receita financeira
de R$ 242.036,01.
(i) Vinculados a subvenções para a aquisição de bens, construção e custeio de projetos captados.
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05 – Contas a receber SUS, Planos de Saúde e particulares
Planos, Convênios e Seguradoras
Pacientes particulares
Pacientes SUS (BPA/SUS/UOA/SEMUSA/BPA/AIH)
Glosas temporárias
( - ) Provisão para perda esperada de crédito

2020

2019

2.655.795,68
106.314,44
14.687.746,10
3.259.599,19
20.709.455,41
-116.449,87
20.593.005,54

5.755.914,68
343.703,25
17.909.002,66
2.755.287,98
26.763.908,57
-264.202,05
26.499.706,52

As contas a receber, por vencimento, apresentam-se da seguinte maneira:
A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos entre 31 e 180 dias
Vencidos entre 181 e 360 dias
Vencidos a mais de 360 dias

2020

2019

9.220.068,67
7.728.952,41
1.136.564,33
519.923,02
2.103.946,98
20.709.455,41

16.156.410,21
5.949.466,61
2.767.957,98
67.674,36
1.822.399,41
26.763.908,57

A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas das contas a receber apresentou
a seguinte movimentação:
Saldo em 31/12/2019
(+) Novas Constituições
(-) Reversão de Provisão
Saldo em 31/12/2020

(264.202,05)
116.449,87
264.202,05
(116.449,87)

06 - Créditos a receber – Recursos com restrição
O valor de R$ 3.922.457,00 refere-se a recursos de convênio captados entre os exercícios de 2019 e 2020, mas
que ainda não foram disponibilizados à Entidade.

Números dos Convênios
888142/2019
888135/2019
888133/2019
888127/2019
888743/2019
900610/2020
900607/2020
900613/2020
900597/2020
900638/2020
900640/2020
900641/2020
900639/2020
900600/2020
Total de recursos com restrição a receber

Valores
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal
Recurso Federal

300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
181.548,00
350.000,00
500.000,00
200.000,00
250.455,00
500.000,00
240.454,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
3.922.457,00

07 - Adiantamentos
Os valores referem a adiantamentos de férias dos empregados, os quais serão baixados na folha de pagamento
do mês de gozo destas férias e de adiantamentos a fornecedores para aquisição de produtos, medicamento
ou materiais aplicados na prestação de serviços.
Adiantamentos a empregados
Adiantamentos a fornecedores (i)

08 - Estoques

2020

2019

286.851,38
233.215,19
520.066,57

410.057,93
345.615,00
755.672,93
( i ) Saldo de 2019 após reclassificação

A política de compras adotada pela empresa obedece a cronograma mensal em que as compras são
realizadas por grupos de materiais. A cada semana um grupo de materiais é objeto de compra, sendo que,
normalmente, as quantidades adquiridas atendem as necessidades de um mês, em média. A metodologia
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adotada garante a aquisição de produtos com valor mais atrativo, além da manutenção dos estoques em
quantidades adequadas às demandas de consumo das respectivas áreas.
Materiais médicos
Material de consumo, expediente, limpeza, conservação e outros
Gêneros alimentícios e itens da nutrição

2020

2019

4.445.046,59
564.095,38
276.216,96
5.285.358,93

1.254.831,33
794.776,55
143.923,68
2.193.531,56

A implantação do sistema de gestão proporcionou maior controle sobre as movimentações dos estoques,
bem como efetivo controle dos saldos. Em 2020, a Entidade manteve saldos dos estoques maior em relação
a 2019 a fim de garantir que a instabilidade econômica que desencadeou a elevação dos preços de diversos
produtos não onerasse ainda mais os custos e despesas essenciais para a prestação dos serviços.

09 - Créditos a receber - realizável a longo prazo
O valor de R$ 1.071.468,96 foi transferido para o não circulante por se tratar de um crédito junto ao IMAS
que foi objeto de demanda judicial. Conforme relatório do jurídico, a Entidade obteve êxito, contudo deverá
receber os referidos créditos por meio de precatórios.

10 - Imobilizado
As movimentações de custo e da depreciação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
estão demonstradas no quadro a seguir:

Imobilizado
Terrenos
Edificações
Máq/móveis/utens/outros
Imobilizado em andamento
Adto. p/ aquisição máquina
Total do imobilizado
Depreciação
Edificações
Máq/móveis/utens/outros
Total depreciação
Saldo líquido

Saldo em
31/12/2019

Adições

Baixas

Transferências

Saldo em
31/12/2020

8.474.981,42
28.327.748,97
35.532.000,89
2.947.838,09
1.124.173,32
76.406.742,69

1.705.331,20
4.336.885,90
2.775.096,82
7.336.946,61
16.154.260,53

-153.000,00
-1.952.971,49
-1.307.163,26
-3.413.134,75

84.545,45
-3.070,00
-1.642.633,66
-579.576,68
-2.140.734,89

8.559.526,87
29.877.010,17
36.273.281,64
3.836.194,97
8.461.119,93
87.007.133,58

-11.998.176,15
-22.612.769,69
-34.610.945,84
41.795.796,85

-1.142.579,91
-2.847.548,15
-3.990.128,06
12.164.132,47

1.854.957,21
1.854.957,21
-1.558.177,54

1.033,23
2.150.556,44
2.151.589,67
10.854,78

-13.139.722,83
-21.454.804,19
-34.594.527,02
52.412.606,56

Em dezembro 2019, foi pago à Elekta Solutions AB, a título de adiantamento, o valor de R$ 1.124.173,32 (um
milhão, cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos) para importação de
um Acelerador Linear Infinity, de tecnologia única no estado, capaz de reduzir em até 60% o tempo de uma
sessão de radioterapia, ampliando em cerca de 30% a quantidade de pacientes atendidos por dia. O custo
total do equipamento foi de R$ 8.461.119,93.
Em 2020 foram realizados investimento totais no importe de R$ 16.154.260,53 (dezesseis milhões, cento e
cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). Em 2020, os valores investidos
em imobilizado foram provenientes das seguintes fontes de recursos:

2020
Recursos Próprios
Recursos de Subvenções/Convênios públicos
Recursos de Doações

11.331.605,79
3.965.243,60
857.411,14
16.154.260,53

11 – Fornecedores de bens e serviços
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros

2020

2019

6.749.013,64
499.567,40
7.248.581,04

4.304.631,14
4.304.631,14

Referem-se às obrigações correntes com fornecedores, principalmente de serviços e de materiais hospitalares.
Os fornecedores por vencimento apresentam-se da seguinte maneira:
A vencer
Vencidos acima de 180 até 360 dias
Vencidos a mais de 360 dias

2020

2019

6.803.012,64
298.882,46
146.685,94
7.248.581,04

4.015.883,30
100,00
288.647,84
4.304.631,14
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12 - Obrigações com empregados
Referem-se a obrigações sociais trabalhistas com os empregados, tais como: salários, férias, provisões de
encargos sobre estas parcelas.
Folha de pagamentos
Férias a pagar e seus encargos

2020

2019

2.886.262,62
3.257.704,90
6.143.967,52

2.709.007,63
4.173.468,48
6.882.476,11

13 - Obrigações sociais e fiscais
Referem-se aos obrigações sociais incidentes sobre a folha de pagamento e demais verbas trabalhistas,
bem como aos valores retidos na fonte dos prestadores de serviços, pessoa jurídica e pessoa física.
INSS
FGTS
Contribuição sindical
ISS (Retido Terceiros)
IRRF (Retido Terceiros)
IRRF (Sobre Folha Pagamento)
PIS/COFINS/CSLL (Retido Terceiros)

2020

2019

338.298,78
480.092,60
6.929,64
66.102,37
34.664,07
699.397,22
85.568,98
1.711.053,66

320.018,85
345.208,05
7.624,78
19.446,40
21.819,95
549.231,46
32.102,14
1.295.451,63

14 - Empréstimos e financiamentos
A Entidade possui empréstimos e financiamentos de longo prazo junto à Caixa Econômica Federal e ao
Banco Santander S/A, a saber:

Instituição
CEF (i)
Santander (ii)

Taxa
TJLP + 6% a.a.
10% a.a.

Finalidade
Crédito para reestruturação
do endividamento bancário e
com fornecedores.
Aquisição do
acelador linear infinity

Passivo circulante

Moeda Nacional
CEF (i)
Santander (ii)
Passivo Não circulante
Total Circulante
e Não Circulante

Taxa
TJLP + 6% a.a.
10% a.a.

2020

2019

3.277.097,16

3.417.764,99

1.298.891,36

-

4.575.988,52

3.417.764,99

2020

2019

18.560.088,43

20.642.439,48

4.004.914,91

-

Finalidade
Crédito para reestruturação
do endividamento bancário e
com fornecedores.
Aquisição do
acelador linear infinity

22.565.003,34

20.642.439,48

27.140.991,86

24.060.204,47

i. CEF – Caixa Econômica Federal (com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES), conforme instrumento contratual, dividido em 2 (dois) Subcréditos (A e B) correspondentes a 50%
do valor total cada um, firmado na data de 22/07/2016, com carência de 6 meses e prazo para amortização
em 114 parcelas mensais. Sobre o Subcrédito “A” incidiram juros de 6% ao ano, acima da TJLP, e sobre o
Subcrédito “B” incidiram apenas os juros de 6% ao ano. Até 31/12/2020 já foram pagas 46 (quarenta e seis
parcelas) de cada subcrédito. O vencimento da parcela final se dará em 10/07/2026.
ii. Santander – conforme cédula de crédito bancário nº 1022008 o crédito total adquirido foi de R$ 6.494.456,61
utilizados para aquisição do acelerador linear Infinity. Sobre o valor incidiram juros de 10,03% ao ano e SBLC
de 0,21% ao ano. Empréstimo realizado em 60 parcelas mensais. Até 31/12/2020 já foram pagas 11 (onze)
parcelas. A última parcela vencerá em 23/01/2025.

15 - Recursos de Convênio em Execução/a Realizar
As obrigações com repasse de convênios e subvenções governamentais correspondem a recursos recebidos
por meio de convênios do setor Público (oriundos de convênios com o Governo de Goiás, programas e emendas
parlamentares federais) para aquisição de equipamentos e custeio de materiais hospitalares e outras despesas
fundamentais para o cumprimento dos objetivos da Entidade. Periodicamente a entidade presta contas de
todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, mantendo toda documentação à disposição
para fiscalização pelo período de 20 (vinte) anos, conforme determina a legislação. Todos os convênios
firmados foram contabilizados no passivo circulante, conforme determinado na ITG 2002 (R1). Os valores
recebidos são revertidos integralmente em operações e projetos previamente estabelecidos nos convênios
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e conforme sua execução para custeio das despesas ou para aquisições de ativos imobilizados, vão sendo
incorporadas ao resultado. Os convênios e subvenções governamentais apresentaram os seguintes valores:
Obrigações c/ Conv MC Dia Feliz 2011 (4) BB 5201-9
Convênio MS 730663/2009 (i)
(-) Convênio Ms 730663/2009
Convênio SRH/SES/GO-FNS BLMAC BB 5778-9
Convênio 730663/2009
Convênio 18/12 SES/GO BB 5691-X
(-) Convênio 18/12 Ses/Go
Convênio Port 253/2016 SES/GO CEF 553-7 e CEF 4-4
(-) Convênio Port 253/2016 Ses/Go
Convênio 727050/2009 BB 5961-7
Convênio 833136/2016 CEF 2909-3
Convênio 833153/2016 Cef 2910-7
Convênio 833157/2016 CEF 2911-5
Convênio 833151/2016 CEF 2912-3
Convênio 868984/2018 CEF 3228-0
Convênio 848320/2017 CEF 3062-8
Convênio 848322/2017 CEF 3065-2
Convênio 868983/2018 CEF 3147-0
Convênio Pronon BB 19577-4 Ag. 0086-8
Convênio 861630/2017 Cef 3070-9
Convênio 848323/2017 CEF 3066-0
Convênio 852835/2017 CEF 3068-7
Convênio 851969/2017 CEF 3069-5
Convênio 848321/2017 CEF 3063-6
Convênio 848324/2017 CEF 3064-4
Convênio 868981/2018 CEF 3146-2
Convênio 868985/2018 CEF 3148-9
Convênio 877750/2018 CEF 3219-1
Convênio 868224/2018 CEF 3138-1
Convênio 868980/2018 CEF 3145-4
Convênio 868982/2018 CEF 3144-6
Convênio 878185/2018 CEF 3232-9
Convênio SES Portaria 596/2019 CEF 3325-2
Convênio 888142/2019 CEF 3335-0
Convênio 888135/2019 CEF 3331-7
Convênio 888133/2019 CEF 3334-1
Convênio 888127/2019 CEF 3333-3
Convênio 888130/2019 CEF 3332-5
Convênio 888743/2019 CEF 3336-8
Convênio 890582/2019 CEF 3337-6
Convênio 890585/2019 CEF 3338-4
Convênio 896871/2019 CEF 3340-6
Contrato FMS 201900010042484 Dep Amauri RibeiroCEF 1071-9
Convênio SES Portaria 596/2019 CEF 3325-5
TC 569/2020 - Senador Jorge Kajuru CEF 1196-0
TC 570/2020 - Senador Jorge Kajuru CEF 1195-2
TC 571/2020 - Deputado José Nelto CEF 1200-2
TC 572/2020 - Senador Jorge Kajuru CEF 1197-9
TC 557/2020 - Recurso União CEF 1194-4
TC 579/2020 - Senador Vanderlan Cardoso CEF 1198-7
TC 580/2020 - Deputado Alcides Rodrigues CEF 1199-5
TC 784/2020 - Deputado Amauri Ribeiro CEF 1205-3
TC 785/2020 - Deputado Diego Sorgattoi CEF 1187-1
TC 786/2020 - Deputada Adriana Accorsi CEF 1184-7
Convênio 18/20 SMS Anápolis Dep. Fabio Sousa CEF 1201-0
TC 786/2020 Dep Adriana Accorsi CEF 1303-3
Convênio 900597/2020 Senador Jorge Kajuru CEF 1369-6
Convênio 900600/2020 Dep Fed Rubens Otoni CEF 1368-8
Convênio 900607/2020 Dep Fed Elias Vaz CEF 1370-0
Convênio 900610/2020 Dep Fed Adriano Baldy CEF 1365-3
Convênio 900613/2020 Dep Fed José M Scheiner CEF 1363-7
Convênio 900638/2020 Dep Fed Lucas Vergilio CEF 1366-1
Convênio 900639/2020 Dep Fed Adriano Baldy CEF 1367-0
Convênio 900640/2020 Dep Fed João Campos CEF 1364-5
Convênio 900641/2020 Dep Fed Célio Silverio CEF 1371-8
Convênio 030/2020 Portaria 698/2020 SES CEF 1188-0

2020

2019

2.066,89
3.092.246,27
184.979,76
6.387.107,92
( 6.386.800,16)
15.620.268,14
(15.268.627,73)
88.550,69
214.440,97
26.688,53
577.754,95
1.619,45
3.235,58
77.598,73
54.916,09
397.309,41
1.957,90
1.200,00
3.407,84
1.393,07
2.627,74
40.125,78
2.330,85
3.416,08
52.354,50
1.545,48
2.193,96
99,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
290.026,73
181.548,00
125.013,18
125.970,52
46.382,07
922.144,01
579,13
112,74
102,77
101,09
50,75
617.659,94
136,72
120,16
1.007.029,85
301.397,28
70.327,17
100.200,02
80.369,71
250.455,00
200.000,00
500.000,00
350.000,00
200.000,00
500.000,00
200.000,00
240.454,00
400.000,00
150.000,00
12.946.188,53

773,07
2.601.602,19
(1.300.801,10)
272.739,02
330.732,81
6.387.107,75
(6.386.800,16)
15.612.853,76
(15.268.627,73)
85.855,50
209.647,03
51.294,81
203.071,23
564.838,86
97.266,74
39.726,59
0,00
0,00
387.951,39
1.756,93
806,65
1916,04
18.086,70
3.337,34
61.424,52
108.894,08
68.824,03
322.025,07
176.989,95
217.890,35
28.485,38
404.087,30
3.611.102,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
181.548,00
168.452,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.064.858,10
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(i) Foi realizada provisão do valor de R$ 1.471.122,66 para compor o valor atualizado do saldo remanescente
pendente de prestação de contas do convênio nº 730663/2009. O valor referente ao saldo devedor ao
Ministério da Saúde atualizado até dezembro/2020 foi de R$ 3.092.246,27 (Três milhões, noventa e dois mil,
duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos).
Atendendo ao previsto no Pronunciamento Técnico CPC 07 – “Subvenção e Assistência Governamentais”
os recursos provenientes do recursos de convênios para investimentos subsidiados foram contabilizados
em rubrica específica no não circulante de modo que o reconhecimento das receitas ocorra conforme os
bens sejam depreciados. O saldo desta conta em 31/12/2020 era de R$ 3.322.377,67.

16 – Parcelamento FGTS
Refere-se ao parcelamento dos valores devido de FGTS de anos anteriores não recolhidos. Os valores são
pagos conforme ocorrem as rescisões dos empregados cujos valores estejam pendentes de recolhimento.
Parcelamento FGTS – Longo Prazo

2020

2019

3.720.670,96
3.720.670,96

4.144.680,36
4.144.680,36

17 – Provisão para prováveis perdas em
processos judiciais e administrativos
A entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais ou administrativas, de
natureza cível, fiscal e trabalhista. Com base nas informações prestadas pelos advogados, em 2020 foram
provisionados os seguintes valores:
Provisão Perdas - Processos Judiciais (i)
Provisão Perdas - Processos Administrativos

2020

2019

820.601,86
998.933,13
1.819.534,99

530.000,00
530.000,00

(i) O saldo de R$ 530.000,00 estava apresentado em Outras contas a pagar em 31/12/2019.
Em 31 de dezembro de 2020 o montante de causas classificadas como possível totalizava R$ 4.282 mil, sobre
as quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil
não requerem sua contabilização.

18 – Patrimônio líquido
Conforme estatuto social, a Entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus
objetivos institucionais, portanto não distribui nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a
título de lucro ou participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente
incorporado ao patrimônio social.
O Patrimônio Líquido da Instituição em 31.12.2020 é de R$ 41.816.005,23 (Quarenta e um milhões, oitocentos
e dezesseis mil, cinco reais e vinte e três centavos), composto pelo Patrimônio Social, Ajustes de Exercício
Anteriores e Superávit do Período. Deste total, o Patrimônio Social da ACCG equivale a R$ 37.711.761,93 (Trinta
e sete milhões, setecentos e onze mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos).

18.1 – Superávit do exercício
A entidade apurou no exercício de 2020 superávit de R$ 2.610.545,39 (Dois milhões, seiscentos e dez mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) os quais, após apreciação e aprovação pela
Assembleia Geral Ordinária, será totalmente integralizado ao patrimônio social da ACCG.

18.2 - Ajustes de exercícios anteriores
Quanto a conta de Ajuste de Exercícios Anteriores, tem-se que registros dos fatos contábeis são suscetíveis
de erros, que poderão ou não interferir na apuração do resultado. Partindo do pressuposto de que a
escrituração contábil é a fonte de informações para a apuração do superávit ou déficit do período, qualquer
erro no registro de um fato, via de regra, poderá ser corrigido por meio dessa conta. Assim, o montante de R$
1.493.697,91 (Um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e um
centavos) lançados nesta conta em 2020 referem-se a valores que não foram reconhecidos tempestivamente
na Contabilidade e a lançamentos referentes às sobras contábeis apuradas no processo de tombamento
concluído neste exercício, conforme o que segue:
(i) Lançamentos relacionados ao contas a pagar (i): foram realizados lançamentos com valores cujo saldo
de R$ 33.608,31 representam acréscimo ao patrimônio líquido da Entidade, a saber:
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Lançamentos relacionados às contas a pagar (i)
Fornecedor

RDV Loja de Franquia de Public. Periódicas
Dmi Material Médico Hospitalar Ltda (Gyn)
Clarus Engenharia de Soluções e Diagnósticos EIRELI
Dmi Material Médico Hospitalar Ltda (Gyn)
Servimed Comercial Ltda Go
Accord farmaceutica LTDA
Dmi Material Medico Hospitalar Ltda (Gyn)
Siry Plasticos, Equipamentos E Sistemas Ltda.
Terumo BCT Tecnologia Medica LTDA
Russer Service Importadora Eireli - EPP
Supermercado Mariana Eireli
Maria da Penha de Faria Silva
Cristalia Prod. Quimicos Farmaceuticos LTDA
Hasest Tecnologia e Serviços de Informática Eireli
Dmi Material Medico Hospitalar Ltda (Gyn)
Dmi Material Medico Hospitalar Ltda (Gyn)
Edivair Pereira Da Silva 49238019134
Multicanal Atacado Ltda
Damaro Condutores Eletricos
Max Willian Dal Belo
Climatizadores Bom Ar Industria e Comercio Ltda
Macksys Tecnologia Eireli
Medcomerce Com. de Med. Prod. Hosp. LTDA
Assoc Bras Inst Filantropicas de Combate ao Cancer
Multicanal Atacado Ltda
Russer Service Importadora Eireli - EPP
Atrio locação de luminosos LTDA
Ogr Sistemas Médicos Ltda
W A Machado
Francisco Nerivan de Araújo
São Salvador Alimentos S/A
O rei dos Carimbos Comercio e Servicos Ltda
Cirurgica Fernandes Com. de Mat. Cirúrgicos
Cirurgica Fernandes Com. de Mat. Cirúrgicos
Eternit S/A
Cirurgica Fernandes Com. de Mat. Cirúrgicos
Eternit S/A
Animati Sistemas de Informatica Ltda
Distribuidora De Med Guimarães E Brito - Mgb Ltda
Springer Carrier Ltda
Soluti - Solucoes Em Negocios Inteligentes S/A
Telefônica Brasil S. A.
Telefônica Brasil S. A.
Matech Produtos Eletronicos Ltda
Caio Marcio Garcia Vieira
Orzil Consultoria E Treinamento Ltda
Telefônica Brasil S. A.
Celg Distribuição S.A. - Celg D
Cooperativa dos Medicos Anestesiologistas de Goiás
Dmi Material Medico Hospitalar Ltda (Gyn)

Valor lançamento
- 2.664,00
4.885,40
37,50
10.787,35
32,25
436,57
14.645,81
0,86
2.400,00
- 1.904,00
- 0,60
10,00
4.131,72
0,43
1.554,00
1.554,00
82,00
60,08
57,49
- 0,03
- 678,58
0,20
0,40
1.400,00
248,50
- 399,40
0,10
0,10
0,40
30,00
792,00
-1,20
-816,00
-816,00
-12.109,55
-612,00
-1.985,03
5.106,72
0,24
190,00
410,00
1.599,66
3.067,03
0,30
250,00
4.280,00
253,52
6.518,97
- 10.769,90
1.541,00
33.608,31

(ii) Lançamentos relacionados ao contas a receber: referente diferenças de receitas não reconhecidas
por ocasião da prestação dos serviços e por inconsistência do sistema. O saldo de R$ 1.434.202,07 (Um
milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e dois reais e sete centavos), representam acréscimo
ao patrimônio líquido da Entidade, conforme segue:

Lançamentos relacionados ao contas a receber (ii)
Correção do Lcto 57 de 27/12/2019 - lote 01 - virada sistema
Inconsistência do sistema - Fundação James Fanstones (SUS)
Inconsistência do sistema - Fundação James Fanstones (SUS)
Baixa do valor da Samedh - Multi Saúde
SUS Goiânia - diferenças anos anteriores
SUS Goiânia ref. diferenças do exercicío de 2019
Cartão de Crédito - Diferença anos anteriores

- 700,00
613,94
-12.278,78
-137.566,11
836.992,40
741.151,00
5.989,62
1.434.202,07

(iii) Lançamentos relacionados ao resultado tombamento (iii): no processo de tombamento foram apurados
valores contábeis não condizentes com os bens físicos levantados. Assim, após apropriação de toda a sobra
contábil aos itens físicos encontrados que não possuíam registro na contabilidade, efetuou-se a baixa das
sobras contábeis. O saldo de R$ 25.887,53 (Vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e
três centavos) representam acréscimo ao Patrimônio Líquido da Entidade.
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Lançamentos relacionados ao resultado tombamento (iii)
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação
Tombamento - sobra contábil - depreciação

-1.478.522,43
-600.858,95
-61.382,77
-36.357,83
3.953,55
39.903,26
-14.989,14
-5.170,61
9.385,98
-79.094,94
-856.912,47
-429.672,15
-662.369,66
-531.882,82
-1.663.742,53
-36.357,83
-108.813,91
-61.382,77
-790,00
-17.822,51
-24.240,54
-36.075,11
-4.304,45
1.456.241,08
578.163,49
524.968,05
1.661.747,98
36.357,83
106.775,83
61.382,77
454,02
17.822,51
24.240,54
35.936,14
4.304,45
84.545,45
-496,36
496,35
- 9.385,98
61.382,77
79.223,83
36.357,83
-3.953,55
429.672,15
659.822,11
-39.903,26
14.989,14
5.170,61
857.072,38
25.887,53

Importa salientar que todos os valores lançados na conta Ajustes de Exercícios Anteriores se referem períodos
anteriores ao exercício de 2020 e foram lançados nesta conta para que não influenciassem na apuração do
resultado do período.

19 – Receita operacional líquida
Receita bruta
Receita de atendimento SUS
Pacientes de convênios, seguros e planos de saúde
Pacientes particulares
Pesquisas clínicas
Receita de doações
Convênios públicos
Outras receitas
(-)Deduções
(-)Descontos e cancelamentos
(-)Glosas efetivas
Receita líquida

2020

2019

88.236.692,25
15.656.016,87
2.891.798,64
899.051,06
5.293.137,04
19.550.705,15
3.145.934,97
135.673.335,98

86.503.824,15
17.459.676,06
3.304.729,43
493.100,59
4.814.600,41
7.471.869,75
2.329.181,14
122.376.981,53

- 1.050,00
- 1.087.057,96
- 1.088.107,96
134.585.228,02

- 1.308.851,33
- 1.308.851,33
121.068.130,20
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Obrigações de desempenho e políticas de reconhecimento de receita:

Tipo de produto
Prestação de serviços

Natureza e época do cumprimento das
obrigações de desempenho, incluindo
condições de pagamento significativas

Reconhecimento da
receita conforme CPC 47

A Entidade obtém o controle das
receitas com atendimento de pacientes
convênios, particulares, ensino e outras
prestações de serviços voltados para
a assistência dessas atividades. Uma
receita não é reconhecida se há uma
incerteza significativa na sua realização.

As receitas são reconhecidas ao
longo do tempo conforme os
serviços são prestados. O preço dos
serviços oferecidos é individualizado
por categoria, determinado com
base nos preços de tabela em que
a Entidade vende serviços em
transações separadas.

20 – Custos com pessoal e encargos
Representam os valores dispendidos para custear a mão de obra contratada para execução dos objetivos
institucionais.
Salários e ordenados
Prêmios e gratificações
Adicional noturno
Adicional de insalubridade
Quinquênio
13º Salário
Férias
FGTS
Vale transporte
Benefícios a empregados (Plano de saúde, creche)
Verbas indenizatórias
Outros custos relacionados a folha
(-) Recup. despesas (Pl. Saúde, Faltas, Atrasos, Vale Transporte)

2020

2019

33.993.224,77
2.209.064,89
1.094.714,13
3.870.254,33
1.561.377,10
4.126.926,99
4.230.966,49
5.104.626,40
1.481.817,91
2.829.386,45
574.792,19
27.505,63
- 3.170.832,71
57.933.824,57

31.097.970,37
2.145.805,80
927.439,83
3.517.796,56
1.365.055,65
3.575.213,55
4.760.139,43
4.552.407,06
799.335,18
1.084.022,12
163.936,89
263.043,21
54.252.165,65

21 – Serviços de terceiros
Representam os serviços contratados de pessoas jurídicas para a execução dos objetivos sociais, bem como
para a manutenção e conservação da Instituição, além daqueles relacionados a serviços terceirizados.

Serviços de terceiros
Honorários médicos PF/PJ
Bolsa residente
Bolsa de estudo
Serviços prestados por PF/PJ
Manutenção e conservação

2020
16.571.104,04
790.329,22
151.721,68
5.436.450,21
2.900.788,00
25.850.393,15

2019
13.746.530,69
1.021.285,74
155.805,92
3.667.569,62
2.848.439,51
21.439.631,48

22 – Suprimentos e Manutenção Hospitalar
Representam valores dispendidos na execução dos serviços prestados.
Drogas e medicamentos
Órteses, próteses e materiais especiais
Gêneros alimentícios
Material de consumo
Conservação e limpeza
Combustíveis e lubrificantes
Material de expediente e impressos
Outros materiais, suprimentos e manutenções hospitalares

2020

2019

17.804.605,08
814.847,23
1.798.582,72
8.506.243,57
1.278.075,91
124.842,94
509.905,27
2.299.919,11
33.137.021,83

17.995.802,18
1.553.022,98
1.384.338,63
6.739.216,04
812.560,65
142.208,04
483.116,11
2.240.066,32
31.350.330,95

23 – Despesas operacionais - hospitalares,
administrativas, gerais e provisões
Indicam os valores de depreciação e amortização, bem como os valores de consumo da energia elétrica,
água e esgoto, além de outras despesas e gastos administrativos, bem como valores representativos de
perdas de contas a receber e valores .
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Depreciação e amortização
Água e esgoto
Energia elétrica
Outros gastos administrativos
Não recebíveis (perdas) (i)
Provisão p/ Perdas em Processos Jud. /Adm.

2020

2019

3.990.128,07
946.103,63
2.129.918,24
1.424.517,67
469.339,90
2.914.798,84
11.874.806,35

3.557.097,36
909.293,36
2.325.547,67
1.816.940,75
2.432.168,55
11.041.047,69

(i) Em 2019 foram lançados como Não Recebíveis (perdas) o valor de R$ 2.432.168,55 (dois milhões, quatrocentos
e trinta e dois reais, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Segundo justificativa do
responsável pela contabilidade à época o “valor de mais de dois milhões e quatrocentos mil não se trata
de dinheiro que deixou de ser recebido, mas sim de um ajuste contábil”. Por respeito à autoridade do
profissional, os valores foram mantidos como perdas no período, sendo que a contrapartida dessa despesa
foi a baixa do contas a receber. Não foi possível averiguar o efetivo controle dos valores baixados, bem como
a que período se referem as perdas reconhecidas.
Em 2020, o valor de R$ 469.339,90 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e
noventa centavos ) se refere à baixa dos seguintes créditos não recebíveis:

2020
Cheques prescritos (ii)
SUS - UOA (ii)
Adiantamentos (ano 2012 a 2014)

91.055,11
168.564,84
209.719,95
469.339,90

(ii) Os valores acima, apesar de baixados, serão objetos de cobrança administrativa ou judicial, observado
os valores individualizados de cada crédito que compões os referidos valores.

24 – Outras receitas e despesas operacionais
Valores representativos das isenções usufruídas, serviços realizados pelos voluntários e as gratuidades
oferecidas nos referidos exercícios. Os valores apresentados são lançados a débito e a crédito, de forma que
não interfiram na apuração do resultado.

2020
Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas
( - ) Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas
Serviço Voluntário
( - ) Serviço Voluntário
Gratuidades oferecidas
( - ) Gratuidades oferecidas

11.936.893,82
- 11.936.893,82
424.484,21
-424.484,21
1.545.223,26
- 1.545.223,26
0,00

2019
13.960.375,59
-13.960.375,59
1.226.425,52
- 1.226.425,52
0,00

25 – Resultado financeiro, líquido
As receitas financeiras reconhecidas em 2020 são valores efetivamente caracterizados como tal. Até dezembro
de 2019 os valores registrados na conta descontos obtidos incluíam valores referentes às cartas de quitação
enviadas pelos fornecedores de OPME, os quais foram mantidos para todo o período tendo em vista que
o primeiros semestre deste ano havia sido concluído com essa regra e, para não ter aplicação de critérios
diferentes em um mesmo exercício, optou-se por manter o critério por todo o ano.
Em 2020 os valores referentes a esses créditos foram reconhecidos numa conta redutora das despesas com
OPME, garantindo assim, a adequada contabilização de tais valores.
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas financeiras
Despesas financeiras
Juros de empréstimos, financiamentos e parcelamentos
Taxas de cartões
Encargos parcelamento FGTS
Outras despesas financeiras
Despesas financeiras, líquidas

2020

2019

242.036,01
38.543,48
61.531,62
342.111,11

831.151,83
1.204.485,79
43.510,27
2.079.147,89

3.177.216,21
10.797,02
234.849,24
97.885,27
3.520.747,74
(3.178.636,63)

2.674.714,46
4.915,18
77.486,04
2.757.115,68
(677.967,79)
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26 – Instrumentos financeiros
Gerenciamento de riscos financeiros
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
• Risco de crédito;
• Risco de liquidez;
• Risco de mercado
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Entidade a cada um dos riscos supramencionados,
os objetivos da Entidade, as políticas e os processos para manutenção e gerenciamento de risco.

Estrutura do gerenciamento de risco
As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para identificar e analisar os riscos
enfrentados, para definir limites e controles apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. As
políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas
condições de mercado e nas atividades da Entidade.

Risco de Crédito
É o risco de prejuízo financeiro da Entidade caso um cliente ou contraparte ou instituições financeiras
depositárias de recursos de investimentos financeiros falhe em cumprir com suas obrigações contratuais,
que surgem principalmente dos recebíveis de planos de saúde, pacientes particulares e SUS.

• Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
A política de gestão de risco corporativo determina que a Entidade avalie regularmente o risco associado ao
seu fluxo de caixa, bem como propostas de mitigação. As estratégias de mitigação de riscos são executadas
com o objetivo de reduzir os riscos com relação ao cumprimento dos compromissos assumidos pela Entidade.
A Entidade somente realiza operações com instituições financeiras de baixo risco.

• Contas a receber de clientes
Para mitigar esses riscos, a Entidade adotou mudanças nos processos de auditorias das contas médicas, bem
como controle dos valores objeto de glosas e processos administrativos junto aos planos de saúde e o SUS.

• Exposição ao Risco de Crédito
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.

Risco de liquidez
É o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. A abordagem da Entidade na administração
de liquidez é garantir, o máximo possível, que sempre tenha recursos suficientes para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco
de prejudicar a reputação da Entidade.

Risco de mercado
É o risco em que alterações nos preços de mercado, onde oscilações de preços e taxas podem provocar
alterações nas receitas e custos da Entidade. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é mitigar
esse risco uma vez que o principal componente do custo se refere a mão de obra e materiais/insumos, dentro
de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo maximizar o retorno sobre os serviços prestados.

27 – Partes relacionadas
Remuneração da administração
A Entidade não remunera de forma direta ou indireta os membros do Conselho Fiscal, Deliberativo e Diretoria
Executiva pelo desempenho das respectivas funções como membros dos órgãos estatutários.
Em 2020 os diretores e conselheiros que atuam profissionalmente na Entidade, em cargos e setores
específicos, fizeram jus às respectivas remunerações pela atuação profissional desempenhada em horário
não conflitante com os cargos eletivos ocupados.
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28 – Tributos e contribuições
28.1 – Imposto de Renda e Contribuição Social
Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, a Entidade goza do benefício da imunidade do
recolhimento e da contribuição acima citados incidentes sobre o resultado, de acordo com o art. 15 da Lei
9.532 de 1997 e a e art.150 da Constituição Federal, onde preenche os requisitos previstos no art.14 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e art.12 caput, § 2º, alíneas “a” a “e”, “g” e
“h”, e § 3º da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

28.2 – PIS sobre folha
Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, a Entidade goza do benefício da imunidade do
recolhimento e da contribuição acima citada incidentes sobre a folha.

28.3 – COFINS
Por ser entidade filantrópica, a Entidade é imune do recolhimento da COFINS incidente sobre suas receitas,
de acordo com as Leis nº 8.212/1991 (cujo atual correspondente é o artigo 29 da Lei 12.101/2009), onde os
valores calculados anualmente compõem juntamente com a Imunidade Previdenciária o total revertido
em Projetos Filantrópicos.

29 – Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros, a Entidade
apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findo em 31 de
dezembro de 2020 e 2019:
• IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica)
• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
• ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza)
• COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias
• ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações)

30 – Filantropia
A Entidade atendendo a Lei nº 8.742/93 art.18 incisos IV, teve renovada a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, por meio do processo 25000.124935/2018-49. A Renovação tem validade
pelo período de 17 de agosto de 2018 à 16 de agosto de 2021.
Com base na regra estabelecida pelo Ministério da Saúde, a Entidade aplica integralmente os valores
decorrentes da renúncia fiscal dos tributos constantes da nota 28, aos objetivos instituições na assistência
oncológica integral e multidisciplinar, bem como na formação, qualificação e desenvolvimento de seu
corpo funcional.
Os valores aplicados no biênio em relação às isenções usufruídas estão detalhados a seguir, destacando-se
que os gastos foram superiores as isenções usufruídas do período.

2020
Recursos aplicados em filantropia no período

Isenções a aplicar
INSS Cota Patronal
Total de isenções usufruídas

1.545.223,26
1.545.223,26

2020
11.936.893,82
11.936.893,82

2019
1.226.425,52
1.226.425,52

2019
13.960.375,59
13.960.375,59

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, obedecendo ao Estatuto Social,
o que está demonstrado por suas despesas e investimentos patrimoniais.
Para efeitos fruição das isenções prevista na legislação a Entidade oferta serviços ao SUS percentual superior
ao mínimo previsto no artigo 4º da Lei 12.101, de 2009 que é de 60%. Conforme tabela abaixo o percentual
de serviços prestados ao SUS é de 89%.
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Procedimentos realizados na ACCG em 2020
por unidade operacional e categoria
Unidade operacional/
categoria
Hospital de Câncer Araújo Jorge
Unidade Oncológica de Anápolis
Total ACCG
%

SUS

Convênios

882.300
91.500
973.800
89%

58.762
6.942
65.704
6%

Particular

Gratuidade

29.185
4.056
33.241
3%

19.375
1.700
21.075
2%

Total de
procedimentos
989.622
104.198
1.093.820
100%

Procedimento realizados na ACCG em 2020
SUS
Convênios
Particular
Gratuidade

89%
6%

3%
2%

a) Gratuidades
Apesar de não estar obrigada a conceder gratuidades. tendo em vista que oferta 89% de seus serviços ao SUS,
a Entidade aplicou o valor de R$ 1.545.223,26 (Um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte
e três reais e vinte e seis centavos) em assistência social, atendendo pessoas carentes, sem ressarcimento do
SUS ou dos convênios, seguros e planos de saúde com os quais mantém contrato de prestação de serviços.
Os atendimentos foram realizados pelo Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico (GAPPO) e por
meio do Divisão de Voluntariado (DVL).

31 – Seguros
A Entidade mantém cobertura de seguros cujos valores contratados são estipulados em bases técnicas que
se estimam adequadas para cobrir eventuais sinistros envolvendo seus ativos.
Durante exercício de 2020 houve sinistro do veículo Volkswagen Parati Plus 1.6 Total Flex GIV – Placa: NKA
4042, o qual foi recebido conforme previsto nas cláusulas da apólice de seguro.
As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de
demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas por nossos auditores independentes.
Atualmente a ACCG tem as seguintes apólices vigentes:

Seguradora

Nº Apólice

Bens

Vigência

Porto Seguro

0531148321532

03/10/2020 até 03/10/2021

0531148228290
019702021010118000007

Frota de Motocicletas
de Mensageiros
Frota de Veículos
Seguros dos Prédios

08/08/2020 até 08/08/2021
09.12.2020 até 09.12.2021

1009300643921

Seguro de Vida

31/07/2020 até 31/07/2021

Porto Seguro
Unimed
Empresarial
Seguros Unimed

32 – Eventos subsequentes
Convênio nº 730663/2009
Em 26 de fevereiro de 2021 foi protocolado junto à superintendência do Ministério da Saúde em Goiás
pedido de parcelamento (em 60 parcelas) do saldo remanescente do convênio nº 730663/2009 (acelerador
linear armazenado no Porto Seco de Anápolis). O valor referente ao saldo remanescente, atualizado até
dezembro/2020, é de R$ 3.092.246,27 (Três milhões, noventa e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e
vinte e sete centavos).
Uma vez concedido o parcelamento as contas do referido convênio serão aprovadas e a Entidade terá
autonomia para decidir como utilizar o equipamento ou, ainda, aliená-lo e com os recursos auferidos de
eventual operação pagar o parcelamento junto ao Ministério da Saúde.
Goiânia, 04 de março de 2021.

Cláudio Francisco Cabral
Presidente

Maria Auxiliadora de Castro Siqueira
Tesoureira-geral

Luciana Pereira dos Santos
CRC-GO nº 15.091
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Parecer do Conselho Fiscal
A partir da posse dos novos membros do Conselho Fiscal biênio 2020-2022 em julho de 2020 após eleição
em Assembleia Geral Ordinária, foram realizadas reuniões em conjunto com a Gerente Contábil da ACGG
para apresentações de balanços mensais e semestrais de 2020 conforme Artigo 47 do Estatuto Social da
ACCG – O Conselho Fiscal realizou reunião ordinária a cada trimestre para apreciação e acompanhamento
dos relatórios financeiros e contábeis, emitindo sugestões com deliberações registradas e atas.
Em obediência ao Estatuto Social da ACCG, no artigo 46, Inciso I – apreciar e dar parecer sobre o relatório
anual da Diretoria Executiva e sobre a prestação de contas; temos a ressaltar que foram avaliados todos os
balanços mensais e semestrais apresentados ao longo do ano de 2020.
Após apresentação e leitura do Relatório de Auditoria Externa, das demonstrações financeiras e das respectivas
notas explicativas, que estão anexas no Balanço Patrimonial, o Conselho Fiscal é favorável à aprovação do
balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020, além dos outros demonstrativos financeiros.
Goiânia, 10 de março de 2021.

Alexandre João Meneghini

Marta Maria Dias dos Santos

Mary Silva Moraes

Wagna Teixeira Barbosa

Parecer do Conselho Deliberativo
Em obediência ao inciso IV do artigo 31 do Estatuto Social, o Conselho Deliberativo da ACCG apreciou e
aprovou, após aprovação do Conselho Fiscal, a prestação de contas apresentada pela Diretoria Executiva, a
qual foi proposta com a apresentação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020, bem como
as respectivas Notas Explicativas e Relatório de Auditoria externa emitido pela empresa Idea Auditores e
Consultoria S/S.
Ao longo do exercício de 2020 foram realizadas diversas reuniões para apresentação dos balancetes mensais,
bem como dos indicadores de desempenho financeiro, de modo a permitir acompanhamento, pelo Conselho
Deliberativo, da execução de ações propostas no Plano de Ação Anual pela Diretoria Executiva, como previsto
no artigo 37, inciso I do Estatuto Social.
Nos termos do artigo 31, inciso I o Conselho Deliberativo deverá estabelecer diretrizes estratégicas para o
funcionamento da ACCG, tópico que será possível dar maior efetividade com a total implantação do sistema
de gestão Tasy, que proporcionará informações e estatísticas fidedignas para elaboração de novas diretrizes
e estratégias de curto, médio e longo prazo.
Para o exercício em questão, merecem destaque a implantação de processos e melhorias dos controles
internos, o que reforça o compromisso institucional com as normas de compliance e as disposições estatutárias.
Após leitura do relatório dos auditores independentes, das notas explicativas e dos demonstrativos financeiros,
o Conselho Deliberativo é favorável à aprovação do balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Goiânia, 10 de março de 2021.

Geraldo Silva Queiroz

Edilberto Ribeiro de Rezende

Raimundo Augusto Veloso

Jean Teixeira de Paiva

Rubenes Borges Hilário Lima

Vicente Raul Chavarria Irusta

Nermindo Pereira Pinto
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Principais decisões do Comitê Covid-19 da ACCG
Desde o dia 13 de março de 2020, dois dias após a
Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia
do coronavírus, a Diretoria Executiva instituiu o
Comitê Covid-19 da ACCG, composto de Núcleo
Gestor, diretorias técnica e clínica do Hospital de
Câncer Araújo Jorge, equipe de infectologistas e
outros profissionais.

acompanhantes, prestadores de serviços e público
em geral. As decisões do Comitê ditam a conduta
institucional. Desde o início da pandemia, os
protocolos e normas estabelecidas pelo poder
público têm sido atendidos, apesar das dificuldades
para evitar maiores prejuízos aos pacientes.

O objetivo foi, e continua sendo, propor ações de
forma compartilhada, em prol da segurança e
proteção dos pacientes e colaboradores, visitantes,

Criação do Plano de
Contingência da ACCG

Ampliação da triagem dos
atendimentos de emergência, com
médico exclusivo e funcionamento 24h
Testagem
RT-PCR
de todos os
pacientes
antes de
cirurgias
eletivas

Implantação de triagem no Centro de
Quimioterapia e Oncologia Clínica
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Implantação do Laboratório
de Biossegurança Risco
Nível 3 para detecção de
Covid-19, após criação
de um espaço exclusivo
para a realização de testes
moleculares

Mais de 11 mil atendimentos no
Setor de Medicina do Trabalho

Produção de vídeos e materiais
informativos para orientar
os colaboradores sobre as
condutas durante a pandemia

Implantação de medidas
de segurança nas
portarias da Instituição

Realização de mais de
400h de treinamento de
paramentação e entrega de
mais de 77 mil EPI’s

Readequação do espaço
físico com distanciamento
entre os pacientes
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Sistema de Gestão
Hospitalar Tasy
O ano de 2020 foi especialmente efetivo no projeto
de implantação do Tasy, quando praticamente todas
as áreas do Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ)
passaram pela virada de sistema.

Prescrição eletrônica no
Setor de Oncologia Clínica

Checagem via Tasy da
entrega, feita pela Farmácia,
das medicações nos postos

Retirada de senha por totem eletrônico
que possibilita o acompanhamento
em tempo real das etapas de préatendimento, atendimento e pós-consulta
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A aquisição do aparelho coloca o HAJ ao
lado dos maiores centros de referência
em oncologia do mundo

Instalação
Acelerador Linear
Elekta Infinity™
A Diretoria Executiva adquiriu, em 2019,
um novo acelerador linear modelo Elekta
Inf inity™ , cujo processo de instalação
foi realizado em 2020 cujo processo de
instalação está na fase final, com previsão de
inauguração para primeiro semestre de 2021

Aumentará em

30%

a quantidade de atendimentos,
passando de 350 pessoas para
até 455 por dia.

Diminuirá em

60%

A Diretoria Executiva recebeu o novo
acelerador linear em agosto de 2020

o tempo das sessões de
radioterapia por intensificar a
precisão dos feixes de irradiação,
otimizando o tratamento

Reduzirá em

50%

o período do tratamento
radioterápico, passando de
40 para 20 dias.

Para receber o novo equipamento:

1.
2.
3.

Investimento de R$ 150 mil na reforma parcial do SRT, com ampliação da quantidade de
consultórios, melhorias das salas administrativas, troca do piso e relocação e adaptação da sala
do novo Sistema de Planejamento
Investimento de R$ 600 mil com adequação de uma sala específica para a adaptação da
casamata (bunker)
Construção de novas salas de exames, mais arejadas e melhor equipadas; Reparação de outras
salas, recepções, corredores e banheiros – o que contribui para melhorar ainda mais o conforto
e a experiência do paciente quanto o dia a dia da equipe
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Novos equipamentos
Centro Cirúrgico
A constante renovação do Setor de Centro Cirúrgico
(SCC) traduz o compromisso (e a obrigação) da
Diretoria Executiva com o aprimoramento físico
e tecnológico das unidades, preconizado no eixo 1

do PAA (Negócio da ACCG). Nesse caso, o objetivo
é dar suporte para a área responsável por colocar o
Hospital de Câncer Araújo Jorge entre as instituições
oncológicas que mais realizam cirurgias no país.

O microscópio cirúrgico, adquirido via
convênio, aumenta o campo de visão do
cirurgião, tornando os procedimentos
mais seguros e menos invasivos

Investimento de

R$ 1.812.886,98

Adquirido via
convênio, o monitor
multiparamétrico foi
uma das recentes
aquisições do
Centro Cirúrgico

em 64 novos equipamentos:
• R$ 13.585,87 recursos próprios
• R$ 1.799.301,11 emendas parlamentares

Indicação de emenda parlamentar feita
pela Senadora Lúcia Vânia, o arco cirúrgico
fornece imagens de alta resolução
permitindo que o médico trabalhe com mais
precisão, segurança e agilidade
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Parceria com
Santa Casa de
Anápolis
Em 2020, iniciaram-se as obras referentes à
parceria, firmada no ano anterior, entre Unidade
Oncológica de Anápolis (UOA) e Fundação
de Assistência Social de Anápolis (FASA),
mantenedora da Santa Casa de Anápolis (SCA). A
ação decorre da estratégia para manter e ampliar
o atendimento dos pacientes da UOA, mediante
a construção da Central de Quimioterapia e
da Divisão de Diluição de Antineoplásicos nas
dependências da Santa Casa. Ao longo do ano
passado, a UOA atendeu mais de 5 mil pessoas,
quase todas pelo SUS.

Espaço
construído

583m2

Capacidade de
atendimento

250

pacientes por dia

Ampliação
do horário de
atendimento

6h
12h/dia
para
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Nova estrutura
para o GAPPO
Em 2020, o Grupo de Apoio Paliativo ao
Paciente Oncológico (GAPPO) ganhou da
Cicopal um novo espaço, tão esperado há
muitos anos. Por meio do apoio paliativo,
a ACCG desenvolve os princípios da ATI,
com atendimento transdisciplinar para
pacientes e familiares diante de uma fase
tão desafiadora da doença.

Mais de

1.700

atendimentos por mês, entre
visitas hospitalares, domiciliares
e acompanhamento remoto

Doação do Grupo
Cicopal de mais de

R$ 235 mil
para a reforma do GAPPO
além de 1 automóvel novo

Novo espaço
completo com

07 salas

climatizadas e recepção ampla
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Eficiência
Energética
O projeto de eficiência energética da Enel Goiás, que
contemplou o HAJ, além de outras 13 instituições
goianas, está em processo de conclusão.

Economia anual de

R$ 400 mil
na conta de energia

Instalação de:

36
76
1.196
2.272

coletores solares

aparelhos de ar condicionado
lâmpadas de LED;
luminárias (painéis de LED);

Painel Solar
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O CEO da Nutriex,
Leonardo Sousa, doou

R$ 1 milhão
em produtos, como máscaras
de proteção e álcool

Stock Car, Rennova
e Nutriex doaram

R$ 100 mil
em produtos

Empresas Amigas do
Hospital de Câncer Araújo Jorge

#

Juntos
contra o
câncer,
pela
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Leilão de Bom Jardim de
Goiás arrecadou quase

Leilão de Buriti de Goiás
arrecadou mais de

para reforma do Banco de Sangue
do Hospital de Câncer Araújo Jorge

para custeio e manutenção do
Hospital de Câncer Araújo Jorge

R$ 144 mil

Campanha Policiais Contra
o Câncer Infantil doou

2.500 caixas

de medicamentos e R$ 1.290,00 para o
Setor de Oncologia Pediátrica do HAJ.
A iniciativa existe há 7 anos

Microxisto, Tchê Produtos
Agrícolas e Abragrãos doam

R$ 24 mil
arrecadados durante
Outubro Rosa 2020

R$ 89 mil

Marília Mendonça
e Mesa Brasil Sesc doaram

R$ 100 mil

para custeio e manutenção do
Hospital de Câncer Araújo Jorge

Fundação Banco do Brasil doou

R$ 50 mil

para aquisição de EPI’s para
proteção dos profissionais que
atuam na assistência direta ao
paciente com câncer
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Campanha # TheBiggestGame:
Jogador Daniel Bessa, do Goiás
Esporte Clube, doa

R$ 10 mil
para o Hospital do
Câncer Araújo Jorge
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Tribunal Regional do Trabalho de
Goiás (TRT-GO) reformou cadeiras
de quimoterapia e doou

11 berços

para o Setor, por onde
passam cerca de 500
crianças todos os meses

Formatura
Residentes 2020
Em 2020, o IEP, por meio dos programas de pós-graduação,
concluiu a formação de 08 médicos no programa de
residência médica (04 em Cirurgia Oncológica; 01 em
Cirurgia em Cabeça e Pescoço; 02 em Radioterapia e
01 em Oncologia Clínica). Além disto, supervisionou 133
estágios e 25 projetos de pesquisa.

Formandos
1º Curso Cuidados Paliativos
O IEP também formou, em 2020, sua primeira turma no
curso de Cuidados Paliativos e Atenção Multiprofissional em
Doenças Crônicas.

As formaturas foram
realizadas antes da pandemia
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A uma semana do Natal, a Diretoria Executiva
surpreendeu os colaboradores com uma ação
em agradecimento pelo trabalho e empenho,
mesmo em tempos tão desafiadores. Cada um
dos mais de 1.300 funcionários recebeu uma
cesta natalina e um vale-folga.

Capital humano

Na intenção de agilizar a chegada e a saída
dos colaboradores da ACCG, a Gerência
de Recursos Humanos (GRH) centrou o
foco na aquisição de 06 novos relógios
de ponto, um investimento de R$ 35 mil.

Em parceria com a Associação
Brasileira de Linfoma e Leucemia
(Abrale), 102 profissionais realizaram
cursos de aperfeiçoamento da área
da pediatria oncológica, oferecidos
pela Onco Ensino - plataforma
educacional de apoio às unidades
oncológicas no Brasil.
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Comunicação
Corporativa
Ao longo dos meses, além de divulgar
massivamente informações e orientações
sobre a Covid-19 e o tratamento oncológico,
a Assessoria de Comunicação (ASC) também
passou a compartilhar, por meio das Redes
Sociais, a rotina da ACCG, aproximando-a da
sociedade.
O movimento também deu o tom à estratégia
de comunicação interna que impactou o
sentimento de pertencimento, com postagens
de datas comemorativas e campanhas,
usando a imagem dos próprios colaboradores
e pacientes.
Também foi possível contribuir com os laços
do Setor de Desenvolvimento Institucional
com agentes públicos. Para esses pares, foram
criados materiais específicos, como o Rede do
Bem e o Ação & Transparência - que prestam
contas ao mesmo tempo em que mostram a
relevância do trabalho prestado pela ACCG.
Internamente, a ASC também deu destaque
para a implantação dos Planos de Ação
Setoriais, através do Boletim PAS e murais
institucionais.

Aponte a câmera do seu celular para
o QR Code e acesse nosso Instagram!
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Nova Diretoria é eleita
em Assembleia on-line
Os novos tempos chegaram à Associação de
Combate ao Câncer em Goiás (ACCG). Em meio
ao cenário de reinvenção de métodos de trabalho
que a pandemia da Covid-19 impôs à sociedade
mundial, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da
Instituição também precisou passar pelo desafio
de uma adaptação inesperada. O evento, que, num
primeiro momento precisou ser adiado, foi realizado
através de uma plataforma de reuniões virtuais, no
dia 22 de julho de 2020.

Assembleia Geral Ordinária/2020
transmitida pela plataforma Zoom

A Diretoria Executiva eleita agradece
à coordenadora da Divisão de
Voluntariado, Ângela Machado de Sá,
que ocupou o cargo de vice-presidente
da ACCG na gestão 2018/20 pelo
seu empenho e comprometimento
inequívocos à Instituição.

Por aclamação, os associados elegeram a nova
Diretoria Executiva, que vai dirigir a Instituição até
2022. Única chapa registrada para a AGO, a “Unidos
Pela Nova ACCG”, apresentou seu plano de trabalho
e a proposta de continuidade das práticas de gestão
da chapa anterior.
O médico Cláudio Francisco Cabral, que já exerce
essa função desde 2018, foi reeleito para o cargo de
presidente e fez questão de agradecer a confiança
depositada na sua administração, especialmente a
disposição do Conselho Deliberativo na condução
compartilhada da ACCG.
Ao lado dele, também foram eleitos Jales Benevides
Santana Filho (vice-presidente), Maria Auxiliadora
de Castro Siqueira (tesoureira-geral), Nilceana Maya
Aires Freitas (secretária geral) e os integrantes do
Conselho Fiscal, Alexandre João Meneghini, Marta
Maria Dias, Mary Silva Moraes, e, como suplente,
Wagna Teixeira Barbosa.

Conselho Fiscal (da dir. para esq.): Marta Maria
Dias, Wagna Teixeira Barbosa (suplente)
Alexandre João Meneghini e Mary Silva Moraes*.
*Não está na foto

Diretoria Executiva (da dir. para esq.): Jales Benevides
Santana Filho (vice-presidente), Nilceana Maya Aires Freitas
(secretária-geral), Cláudio Francisco Cabral (presidente) e
Maria Auxiliadora de Castro Siqueira (tesoureira-geral)

Expediente
Publicação da Associação de
Combate ao Câncer em Goiás
Produção e Edição:
Assessoria de Comunicação (ASC/ACCG)
Conteúdo:
Diretoria Executiva
Assessoria de Comunicação
Gerência Administrativa
Gerência Contábil
Gerência de Enfermagem
Gerência Financeira
Gerência de Infraestrutura e Suprimentos
Gerência de Recursos Humanos
Setor de Desenvolvimento Institucional
Estatísticas (responsável):
Jucélia Alves de Freitas (SGQ/ACCG)
Desempenho Contábil (responsável):
Luciana Pereira dos Santos (SCB/ACCG)
Redação:
Cláudio Francisco Cabral (DEX/ACCG)
Gabriela Guerreiro (ASC/ACCG)
Colaboração:
Ana Karoline Gomes (ASC/ACCG)
Danielle Cândida Pacheco (SGQ/ACCG)
Michelle Rabelo Freire Freitas (ASC/ACCG)
Projeto gráfico e diagramação:
Guilherme Santana (ASC/ACCG)
Fotografia:
Acervo ACCG
Augusto Galvão (ASC/ACCG)
Banco de Imagem
Guilherme Santana (ASC/ACCG)
José Olímpio Siqueira (IEP/ACCG)
Michelle Rabelo Freire Freitas (ASC/ACCG)
Abellini Comunicação (Anápolis)
Tiragem:
500 exemplares

