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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, filantrópica, 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.
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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 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.

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.

11

Unidade Oncológica
de Anápolis
Fundada em 1994, a Unidade
Oncológica de Anápolis (UOA)
nasceu com o intuito de oferecer
a te n d i m e n to o n c o l ó g i c o
ambulatorial à demanda
crescente de pacientes de
Anápolis e toda região nordeste
de Goiás.
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CONSELHOS
DELIBERATIVO E 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

Geraldo Silva Queiroz

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,

Nermindo Pereiro Pinto

Jean Teixeira de Paiva

papéis e documentos da ACCG, dando parecer
relacionado a erros, irregularidades ou qualquer
indício de f raudes, 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,

Vicente Raul Chavarria Irusta

Raimundo Augusto veloso

Rubenes Borges Hilário Lima

Edilberto Ribeiro de Rezende

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).
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
O teor central desta mensagem só poderia ser de agradecimento.
Não que números, resultados e até realizações visíveis não sejam
importantes, mas uma obra quase setentona não é feita somente
de números e eles nem sempre retratam com fidelidade a história
que se passa por trás da cortina da objetividade dos números.
Assim como a ciência é a busca da verdade, mas não a verdade
em si, a gestão ideal não é um fim em si mesmo, ela deve
perseguir a eficiência continuamente, aplicando técnicas e
métodos profissionais para aperfeiçoar os processos, ações
planejadas e decisões baseadas em dados e indicadores. Aí
teremos relatórios como este, cujos números, para entender o que
significam, precisamos enxergar com clareza as circunstâncias
e o cenário nos quais eles foram gerados.
E o que não vemos nos números é justamente o que temos que
agradecer: o empenho das pessoas envolvidas na árdua tarefa

“

Em meio a tantos
desafios, conseguimos
agir com pouco
alarde, porém com
determinação e
agilidade, diante de
episódios complexos
como a pandemia e as
crescentes exigências
da legislação,
sem descuidar da
reestruturação de
serviços críticos,
a exemplo da
radioterapia, oncohematologia,
patologia, Gappo,
banco de sangue e
outros."

de manter de pé essa obra coletiva de enorme valia para quem
dela precisa: agradecer pelo esforço dos colaboradores, médicos,
enfermeiros e demais profissionais, voluntários e associados, que
se dedicam à causa e a essa missão.
Agradecer pela confiança depositada, por entender e acreditar
que, se há saída, ela passa obrigatoriamente pela evolução dos
métodos de gestão, único meio de eliminar as deficiências e
reforçar os pontos fortes e daí construir uma plataforma capaz
de enfrentar as ameaças do meio externo e criar condições para
aproveitar eventuais oportunidades, mesmo em tempos difíceis.
Agradecer a todos os que ignoraram as dificuldades que surgiram
em meio a uma das maiores tragédias da humanidade e se
irmanaram para superar as adversidades e avançar no resgate
da ACCG. Aliás, não se deve perder de vista que o foco das
propostas das reformas não foi o resultado financeiro imediato,
quase sempre incerto e que depende às vezes mais dos fatores
externos do que dos internos.
O compromisso e o desafio que assumimos, em 2018, foi implantar
reformas verdadeiramente estruturantes, com ferramentas e
Boas Práticas de Gestão consagradas e daí criar as bases para
a recuperação. O resultado é consequência e adquire sentido
quando reflete o efeito de ações e métodos transformadores,
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visando solidez duradoura, efeitos esses nem

Nesses 66 anos, a comunidade ACCG viu e viveu

sempre perceptíveis de imediato.

de quase tudo. Temos consciência de que a missão

Assim, é preciso agradecer pela mudança que
permitiu amadurecer o modelo de gestão,
compartilhada e descentralizada, e com decisões
colegiadas que remeteram a monocracia de vez
para o passado, graças à gestão participativa de
fato, com decisões baseadas no planejamento e
orçamento racionais das atividades.
Graças à mentalidade cada vez mais livre de ideias
preconcebidas e de opiniões aleatórias, podemos
agradecer por abrirmos janelas de oportunidade
para a participação efetiva de muitos novatos em
cargos relevantes, e assim revelar potenciais talentos
para manter a obra em pé. Podemos afirmar que
as experiências positivas superaram as poucas que
não foram tão bem.

e o envolvimento das pessoas que nela acreditam
precisam ser apoiados por robustas estruturas
física, financeira e organizacional. É verdade que
avançamos, mas sabemos que muito ainda está por
evoluir rumo a uma estabilidade duradoura, que
vai depender da nossa disposição de intensificar a
profissionalização para nos igualarmos às entidades
co-irmãs bem sucedidas.
É uma questão de escolha: desde 2012 estão sendo
plantadas as bases, cada gestão colocando os seus
tijolos na construção coletiva. Agora é hora de
acelerar, temos as condições, a credibilidade e a
confiança, os dados, as informações e os controles
necessários para acabar de forma def initiva
e irreversível com o improviso, o achismo, a
centralização e o casuísmo, em suma, o amadorismo

Agradecer por termos conseguido corrigir, com o

e tudo que contribuiu para afundar a ACCG na crise

esforço coletivo, as centenas de não conformidades

crônica.

levantadas no início da gestão e pela auditoria,
a qual, junto com o Tasy, foi determinante para
substituir práticas obsoletas por processos inéditos
de controles financeiro e patrimonial, gestão de
contratos, refinamento dos fluxos de compras e de
gestão de estoques, além da atualização de políticas
e regulamentos nas áreas críticas e estratégicas.
Agradecer por termos balancete e avaliação mensal

Por fim, agradecer a todos os que não se curvaram
ante os desafios, apesar das circunstâncias e da
conjuntura desfavorável. Mas lembrar que também
é hora de refletir sobre o risco de retrocessos. O
futuro da ACCG vai depender da escolha que
fizermos agora, por uma transição segura rumo à
profissionalização total. Ela ainda é um paciente em
convalescença e qualquer retrocesso pode ser fatal.

do desempenho com análise crítica dos indicadores,
a chave universal para a melhoria contínua.
Atingimos o patamar atual graças ao alinhamento
em torno do uma re-estruturação profunda e
revisão dos processos. Tais avanços ainda são pouco
perceptíveis para quem está de fora mas, como
todo alicerce, são imprescindíveis para sustentar
o edifício.
Em meio a tantos desafios, conseguimos agir com
pouco alarde, porém com determinação e agilidade,
diante de episódios complexos como a pandemia
e as crescentes exigências da legislação, sem
descuidar da reestruturação de serviços críticos,
a exemplo da radioterapia, onco-hematologia,
patologia, Gappo, banco de sangue e outros.

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

Hospital de Câncer
Araújo Jorge (HAJ)

Carlos Henrique R. do Prado
Diretor Técnico do HAJ

Frederico Pereira Monteiro

Diretor Clínico do HAJ

Unidade Oncológica
de Anápolis (UOA)

André Maurício F. Beltrão
Diretor Técnico da UOA

João Ormindo B. Barros

Diretor Clínico da UOA

Instituto de
Ensino e Pesquisa (IEP)

Elismauro F. de Mendonça
Diretor do IEP
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A Associação de Combate ao Câncer em Goiás é
uma organização social, cujo propósito é atender o
paciente nas suas necessidades diversas, seguindo
diretrizes da ATI (Assistência Transdisciplinar
Integral).
Medir o desempenho desse modelo de assistência
diz respeito à gestão de pessoas e também dos
processos, com desenvolvimento das competências
pessoais, das ações de gestão e da própria
administração, que devem ser estruturadas para
atenderem às necessidades do paciente.
Em 2021, alguns importantes passos para o
desenvolvimento pleno da ATI foram ampliados,
especialmente com a implantação total do Sistema
de Gestão Hospitalar Tasy. De mãos dadas com
o maior controle de informações, os avanços se
ampliaram para as rotinas e projetos das áreas
financeiras, de suprimentos e de compliance.
Além disso, os resultados das ações de captação
de recursos e de ensino e pesquisa também foram
comemorados.
Neste capítulo, estão os destaques das gerências
e assessoriais e de seus setores, apresentando um
recorte do desempenho da ACCG em 2021.
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NEGÓCIO DA ACCG
Desde 1956, na Associação de Combate ao Câncer

que ainda está em atividade, é deliberar, de forma

em Goiás (ACCG), o paciente está em primeiro lugar.

ágil e antecipada, sobre ações coordenadas para

Assisti-lo com qualidade está na nossa missão, nos

enfrentar a pandemia, assegurando a proteção

nossos valores e na nossa visão. Cuidar é o nosso

de pacientes, acompanhantes e prof issionais,

negócio.

bem como ações para reduzir impactos e

Mesmo no contexto da pandemia de Covid-19, o
ano de 2021 foi especialmente marcado por novos

desabastecimentos, além de medidas para a
retomada segura das atividades assistenciais.

paradigmas na gestão do negócio assistencial da

Houve um aumento de 4% na quantidade de

ACCG. Em vários segmentos, foi possível ampliar

procedimentos realizados em 2021 comparado

e consolidar ações destinadas a fortalecer a nova

à média de 2020, refletindo já uma recuperação

cultura de resultados na prestação de serviços

gradativa da normalidade. No primeiro ano de

especializados de alta qualidade, reforçando o perfil

pandemia, foi motivo de grande preocupação a

de empresa social e eficiente.

redução de 14,5% de atendimentos, quando muitos

Reflexo disso - e motivo de orgulho - foi a renovação
do Certif icado de Entidade Benef icente de
Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS),
emitido pelo Ministério da Saúde e válido até 2024.

pacientes não compareceram às consultas (tanto
por suspensão quanto por abandono do tratamento
devido ao medo da doença), gerando menos
cirurgias e outros procedimentos.

Isso porque um dos principais requisitos para a

A recuperação das atividades em 2021, ainda que

certificação é que, no mínimo, 60% dos pacientes

modesta, contou com um expressivo aumento

atendidos pela instituição sejam do Sistema Único

de 13% das cirurgias, que havia sofrido uma das

de Saúde (SUS). No caso do Hospital de Câncer

maiores quedas durante os primeiros meses de

Araújo Jorge (HAJ), essa taxa chega a quase 91%.

pandemia.

A instauração do Comitê Covid logo no início da

Outro destaque foram as medidas para controlar

pandemia (em 13 de março de 2020) contribuiu

a disseminação do vírus, com o investimento na

de forma decisiva para mitigar os efeitos sobre o

realização de exames RT-PCR em todos os pacientes

trabalho e os riscos para a estabilidade da Instituição,

pré-cirúrgicos pelo Laboratório de Biologia Tumoral

durante esse período crítico. O propósito do comitê,

e Oncogenética, aumentando em 307% a produção

Procedimentos realizados na ACCG em 2021
Unidade Operacional / Categoria

Total de
procedimentos

SUS

Convênios

Particular

Hospital de Câncer Araújo Jorge

945.082

61.399

25.273

1.031.754

Unidade Oncológica de Anápolis

89.785

3.444

3.930

97.159

1.034.867

64.843

29.203

1.128.913

91,7%

5,7%

2,6%

100,0%

Total da ACCG
%

Procedimentos realizados na ACCG em 2021
91,7%

SUS
Convênios
Particular

5,7%
2,6%
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de exames desse setor. O mesmo reflexo foi

2020, cujo volume de atendimentos aumentou em

verificado nas triagens especiais, implantadas desde

25% ano passado.

55.176

13.413

19.011

1.128.913

264.156

12.078

12.733

100.984

159

155.644

32

9.507

Procedimentos cirúrgicos

Pacientes atendidos

Procedimentos realizados

Aplicações de radioterapia

Novos pacientes

Aplicações de quimioterapia

Transplante medula óssea

Consultas ambulatoriais

Internações

Atendimentos de emergência

Leitos cadastrados

Doadores de sangue

Demais procedimentos
Atividades do Setor de Serviço Social

25.834

Exames de endoscopia

1.764

Atividades do Setor de Psicologia Clínica

18.606

Exames de Biologia Tumoral e Oncogenética

12.291

Exames de cardiologia

2.859

Atividades de musicoterapia

387

Exames de patologia clínica

255.199

Exames de Imunofenotipagem

Exames de anatomia patológica

21.865

Tratamentos de feridas

Exames de radiologia

27.280

Refeições servidas

894
45.190
460.322

Pacientes atendidos na ACCG em 2021
por unidade federativa
Unidade da federação
Goiás - Interior
Goiás - Capital
Tocantins
Mato Grosso
Pará
Distrito Federal
Bahia
Minas Gerais
Maranhão
Acre
São Paulo
Ceará
Pernambuco
Rondônia
Roraima
Alagoas
Paraná
Rio de Janeiro
Amapá
Mato Grosso do Sul
Piauí
Paraíba
Rio Grande do Norte
Santa Catarina
Total

Total

%

30.846
23.711
167
143
82
69
64
21
14
12
6

55,90%
42,97%
0,30%
0,26%
0,15%
0,13%
0,12%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%

5
5
5
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
55.176

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Origem dos pacientes atendidos
na ACCG em 2021
por unidade federativa
0,30%
0,26%
0,57%

42,97%

Goiás - Interior
Goiás - Capital
Tocantins

55,90%

Mato Grosso
Outros estados
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Pacientes atendidos na ACCG em 2021
por cidade do estado de Goiás
Cidade do estado de Goiás
Goiânia
Anápolis
Aparecida de Goiânia
Senador Canedo
Trindade
Nerópolis
Inhumas
Rio Verde
Luziânia
Goianira
Jataí
Formosa
Catalão
Caldas Novas
Itumbiara
Goianésia
Mineiros
Bela Vista de Goiás
Morrinhos
Itaberaí
São Luis de Montes Belos
Iporá
Piracanjuba
Águas Lindas de Goiás
Jaraguá
Itapuranga
Palmeiras de Goiás
Alexânia
Santa Helena de Goiás
Outras cidades
Total

Total

%

23.711
4.148
3.995
1.180
1.033
761
568
549
535
483
458
383
376
375
367
342
317
315
313
307
296
283
278
270
266
246
239
230
209
11.724
54.557

43,46%
7,60%
7,32%
2,16%
1,89%
1,39%
1,04%
1,01%
0,98%
0,89%
0,84%
0,70%
0,69%
0,69%
0,67%
0,63%
0,58%
0,58%
0,57%
0,56%
0,54%
0,52%
0,51%
0,49%
0,49%
0,45%
0,44%
0,42%
0,38%
21,49%
100,00%

Origem dos pacientes atendidos
na ACCG em 2021
por cidade do estado de Goiás

43,46%

39,46%

2,16%
7,32%

Goiânia
Anápolis
Aparecida de Goiânia

7,60%

Senador Canedo
Outras cidades

Segurança do paciente
Em sintonia com o comitê Covid, o Núcleo de

Setor de Pronto Atendimento. Com aumento de

Segurança do Paciente (NSP) liderou e desenvolveu

32% da quantidade de horas de treinamento,

novas diretrizes, focadas na clareza das rotinas

foi possível atualizar as equipes da assistência

de segurança e qualidade no atendimento. Foi

sobre os protocolos de segurança, especialmente

criado, por exemplo, o Protocolo de Comunicação

aqueles relacionados ao paciente em situação de

Efetiva, conferindo maior unif icação na

emergência.

linguagem entre os profissionais da assistência.
Além disso, em 2021, foi implantado um novo
formato sistematizado de consultas de enfermagem
para todos os pacientes iniciantes nos tratamentos
de radioterapia e de oncologia clínica, melhorando a

Realização de 5.459 consultas
de enfermagem nos Setores
de Radioterapia (SRT) e de
Oncologia Clínica (SOC).

relação de confiança com o paciente e transmitindo
a ele informações mais precisas e úteis para o bom
andamento das terapias.
No ano de 2021, houve ainda uma ampliação
do Programa de Educação Continuada para a
Enfermagem nas unidades de internação e no

Aumento de 380% no
índice de adesão ao SAE
(Sistematização da Assistência
de Enfermagem)
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Integração no cuidado
com o paciente
Em 2021, foi concluída a implantação do Sistema

automatizando-os com muito mais precisão

de Gestão Hospitalar Tasy em todos os setores,

e agilidade incomparável. São exemplo desta

o que permite uma visão extensa e unificada

evolução as checagens do Setor de Faturamento e

do negócio assistencial da ACCG. Muito além

o acompanhamento de estoques na Quimioterapia,

de uma ferramenta, a onipresença do sistema

além da gestão das AIH’s (Autorização de Internação

em todos os processos institucionais representa

Hospitalar) e APAC’s, entre outros. Os registros

uma transformação profunda no modo de gerir

dos eventos clínicos, administrativos e financeiros,

o cuidado com o paciente. Tão profunda a ponto

integrados em tempo real, geram uma conta-

de ser irreversível, dado o patamar de integração

paciente, rastreável e acessível, permitindo

dos dados.

aperfeiçoar o cardápio de relatórios para cada

Atualmente, quase nenhuma ação estratégica

finalidade.

pode ser decidida isoladamente, exigindo diálogo

Finalizadas a parametrização e a implantação

e amadurecimento em conjunto de várias áreas

do Tasy, os próximos passos, já mais refinados,

que, num passado recente, mal se comunicavam.

dizem respeito ao desenvolvimento da segunda

Como exemplo, parte considerável dos resultados
apresentados neste Relatório deve-se à união entre
as diretrizes da gestão compartilhada e à integração
de informações oferecidas pelo Tasy, capaz de
detectar e cobrir todos os eventos relacionados
com as atividades, em especial as do tratamento
(conceito end to end).
Com o sistema, foi possível ainda extinguir centenas
de processos manuais e não padronizados,

fase de gerenciamento: a criação dos indicadores
e a validação da qualidade da informação. Assim,
será possível associar diversos dados de forma
a entender (e controlar) qualitativamente os
processos, apontando melhorias com precisão, além
de abrir caminho para a orçamentação dos planos
institucionais com indicadores de interesse para
tomada de decisões baseada em dados confiáveis
e consistentes.

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

24

| RELATÓRIO ANUAL 2021

Módulos implantados na ACCG
Enfermagem
Centro Cirúrgico
Consultório Médico
Home Care
Prescrição Eletrônica
Pronto-Atendimento
Prontuário
Eletrônico

Assistencial

Agenda
Recepção e Internação
SAC
Visitas

BSC – Balanced ScoreCard
EIS
Planejamento Estratégico
Relatórios

Anatomia Patológica
Banco de Sangue
Exames
Hemodiálise
Laboratório
Quimioterapia
Radioterapia
Transplantes

SADT

Atendimento

Hotelaria

Gerencial

Higienização
Nutrição
Rouparia

TASY
Contabilidade
Custos
Orçamento
Patrimônio
Projetos de
Investimento

Apoio

Controladoria

Contas a Pagar
Contas a Receber
Controle Bancário
Fluxo de Caixa
Repasses a Terceiros
Retorno de Convênio
Tesouraria

CME
Comunicação
Controle de Infecção
Manutenção
Qualidade
SAME

Suprimentos

Financeiro
Faturamento

Almoxarifado
Compras
Estoque
Farmácia
Licitações

Administração de
Contratos
Auditoria
Convênio e
Particular
Gestão de
Autorizações
SUS AIH
SUS APAC
SUS BPA

Melhoria contínua nos processos
Em conjunto com o aperfeiçoamento da

Suplementar (ANS), bem como uma contribuição

ferramenta Tasy, as ações estratégicas de 2021

ao trabalho que já vem sendo feito de revisão de

deram seguimento às diretrizes já estabelecidas de

processos, reforçando a disseminação da cultura

gestão compartilhada. Foi intensificada a avaliação

de qualidade e segurança do paciente, com vistas

do desempenho dos setores e departamentos

à certificação de qualidade.

mediante análise dos indicadores, revisão dos
processos e o acompanhamento do PAS em
conjunto com os gestores e assessores das áreas.

A área de Melhoria Contínua é estratégica no apoio
institucional para o alcance do aprimoramento
contínuo dos processos. A área direcionou os

Para uma comunicação plena e clara sobre o

esforços em 2021 na padronização da documentação

andamento de demandas, tanto as assistenciais

de qualidade em preparação para a visita técnica

quanto as administrativas, foi desenvolvido o

da consultoria DOXT, conforme padrões da

Sistema de Gestão de Demandas (SGD), plataforma

ONA, no advento da auditoria externa no Setor

disponível a todos os colaboradores, que garante

de Radioterapia (que envolveu a implantação

o registro de todas as fases das demandas, além

de indicadores e controles de monitoramento

de imprimir maior agilidade, controle e qualidade

da qualidade, documentação dos processos e

às tomadas de decisão.

elaboração dos POP’s), e também na reestruturação

A convite da Unimed, em dezembro, o Hospital
de Câncer Araújo Jorge (HAJ) participou de um
Programa de Qualificação, que servirá de base para
futuras avaliações da Agência Nacional de Saúde

dos fluxos de quimioterapia de pacientes
internados e do atendimento dos pacientes da
onco-hematologia.
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FINANÇAS
A busca pela sustentabilidade f inanceira no

Destaques para avanços e inéditas conquistas nas

terceiro setor só pode ser atingida se avançar no

contas médico-hospitalares e gestão do estoque

aperfeiçoamento do pleno controle dos processos

de insumos, bem como reforço nos aportes de

financeiros. Como todas as áreas da ACCG, a de

recursos institucionais, oriundos do convênio com a

finanças enfrentou grandes desafios, encarados

Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) e emendas

com medidas de redução de custos, renegociações

parlamentares.

com fornecedores, adiamento e otimização de
investimentos e equacionamento das despesas
em função das prioridades.

Controle financeiro
Pela primeira vez, a ACCG contará com um fluxo

Assim, a partir de 2022, a Gerência Financeira terá

de caixa estruturado. A notícia é um grande passo

condições e segurança para realizar avaliações

para um dos processos mais importantes para a

diárias das entradas e saídas dos recursos e para

gestão financeira da ACCG: a liquidez institucional.

tomar decisão sobre as ações mais adequadas no

Graças ao sistema integrado de dados (Tasy), e após
muitos ajustes, aperfeiçoamento de processos e

caso de insuficiências e as melhores operações
financeiras.

definições do plano de contas e das regras, criação
de manual e treinamento da equipe, a ferramenta
entrou em funcionamento em dezembro de 2021.

Benefícios do Fluxo
de Caixa da ACCG

Decisões
claras em caso
de situação
deficitária

Projeções mais realistas
de planejamento
financeiro

Controle diário de
entradas e saídas

Avaliação do
saldo diariamente

Alocação mais
eficiente dos
recursos
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É importante esclarecer que existem algumas diferenças entre o fluxo de caixa da tesouraria e
Demonstração dos Fluxos de Caixa Contábil (DFC).
Método direto (Tesouraria)

Saldo inicial (Banco e caixa)

+

Entradas

-

Saídas

=

Saldo Final

Método indireto (Contábil)
• Despesas apropriadas
(depreciações, amortizações,

• Receitas provisionadas

exaustões, despesas pagas
Lucro líquido
do exercício

+

antecipadamente, etc.)
• Prejuízo na venda de
investimento ou de imobilizado
• Prejuízo de equivalência
patrimonial

-

• Apropriações de receitas
antecipadas
• Lucro na venda de

=

Geração
interna
de caixa

investimento ou de
imobilizado

Auditoria in loco
Outra novidade que reflete o amadurecimento de
uma série de processos e controles na ACCG foi a
implantação, em novembro, da auditoria in loco nos
postos de internação. Com a execução do projeto,
as contas de Convênios e Particulares passaram
a ser auditadas de forma “concorrente”, ou seja,
durante a internação do paciente, e não mais de
forma “retrospectiva”, após a alta.
Em apenas 2 meses de trabalho, a revisão de
contas chegou a aumentar em até 15% a receita
de convênios, gerando uma média geral de 6% de
aumento. Isso porque, além de mais ágil (passando
de uma média de 20 dias para 48h), o fechamento
de contas é mais fidedigno ao que foi executado/
usado durante o atendimento, permitindo redução
de ajustes pós alta.
Essas melhorias são de extrema importância
para o estabelecimento de um novo patamar nas
formas de executar, controlar e faturar as contas
hospitalares.

Outras melhorias:
• Geração de indicadores em tempo real dos índices
de não conformidades e inconsistências;
• Garantia de que tudo aquilo que for utilizado
pelo paciente de convênio durante a internação
seja autorizado em tempo hábil de fechamento da
conta, possibilitando o faturamento integral, pois
a fragmentação causa retardo e prejuízo;
• Redução das glosas existentes por cobranças em
excesso, cobranças divergentes das autorizações e/
ou sem autorização prévia para o item;
• Cobrança adequada dos itens particulares como:
dietas, oxigênio, taxas e diárias, entre outros;
• Possibilidade de melhoria de precificação dos
tratamentos particulares ofertados pelo HAJ.
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Controle de suprimentos
A Gerência de Suprimentos realizou melhorias na

Além disso, a ACCG passou a controlar o chamado

gestão e custos de materiais e medicamentos.

estoque de terceiros, ou seja, medicamentos

Foi possível, por exemplo, manter acordos

recebidos da Secretaria Estadual de Saúde ou

comerciais com os principais laboratórios de

ordem judicial para pacientes específicos. Deste

materiais hospitalares e medicamentos, evitando

modo, o saldo final mensal de todos os estoques

o desabastecimento e a ruptura de estoque para

em 2021 apresentou aumento de 36% quando

o enfrentamento da Covid-19.

comparado a 2020. Por outro lado, o volume

Tendo em vista o volume de compras de materiais
e medicamentos para estoque, houve um
crescimento de 12% em relação a 2020, puxado

estocado de materiais exclusivos da Instituição
apresentou uma redução de 17,67%, mesmo com
5 novos subestoques criados.

pelo aumento vertiginoso do valor do grupo de

Com a conclusão do inventário de 2021, foi

OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais).

possível constatar uma taxa significativa no grau

No entanto, o índice de 455% de aumento de OPME
reflete, na verdade, a melhoria de processos de
controle. Isso porque o fluxo de compra desses
materiais passou a ser feito exclusivamente sob
a alçada do Setor de Compras e não mais pelas
equipes do serviço. Além disso, foi implantada
a emissão automática de ordem de compras,
registrada no momento em que o item de OPME

de conformidade do estoque, com a acurácia de
0,97% contra 6,59% verificada em 2020. O número
representa um trabalho diário de planejamento
das aquisições e de maior rastreabilidade entre o
que está registrado no sistema e o que realmente
consta nas prateleiras.
Acurácia

é utilizado em cada cirurgia.

6,59%

Em 2021, o prazo médio de emissão da ordem de
compra foi reduzido de 13 para 8 dias, gerando

0,97%

diminuição no tempo de fechamento de cada
Ordem de Compra (OC), de 20 para 11 dias. Assim,

2020

2021

o fornecedor realiza a entrega das mercadorias
também de forma mais rápida (3 dias em média).

A política de maior cuidado com os produtos
hospitalares também se refletiu diretamente no
tratamento com o paciente. Em maio de 2021, a
Divisão de Hormonioterapia, cujas atribuições eram
diluídas em vários setores, foi absorvida pela GSP,

Com menor prazo na
emissão de ordem de
compra, foi possível reduzir
em quase 50% o tempo de
fechamento dos processos.

com objetivo de consolidar o princípio da atenção
farmacêutica.
Com isso, todo o processo - desde a aquisição,
triagem, manipulação, fracionamento, dispensação
e administração do medicamento e material

Redução de 18% no
saldo total do estoque
da ACCG na comparação
entre 2021 e 2020.

médico-hospitalar – passou a ser coordenado e
executado pela Farmácia. A mudança reduziu
custos aumentando a qualidade da dispensação:
além de garantir que o paciente receba aquilo que
lhe foi prescrito de forma segura e higiênica, permite
que o farmacêutico clínico oriente-o melhor sobre
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Índice de alta adesão ao plano terapêutico

uso, evitando desperdícios (veja gráfico ao lado).

70,47%
66,67%

Outra forma de controle dos custos em 2021 foi
no sistema de manutenção de equipamentos,
com prioridade para a manutenção preventiva,

44,21%

calibrações, rondas e reuniões gerenciais. A

36,46%

necessidade de intervenções corretivas reduziu

29,82%

quase 13%, benef iciando os pacientes, já que
diminui o tempo de paralisação dos equipamentos.

19,30%

Os aparelhos passaram a contar com um QR-CODE,
por meio do qual é possível acessar seu histórico
e criticidade.

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

*Mensurado através de aplicação de formulário

Investimentos
Com planejamento e decisões compartilhadas,

Ciente das dif iculdades e da necessidade de

foi possível manter a política de investimentos da

cooperação de esforços, a ACCG tem buscado o

ACCG em 2021, com destaque para a conclusão

compartilhamento dos problemas em comum no

da obra do Centro de Oncologia e Quimioterapia

sentido de consolidar parcerias. Para isso, conta

na Santa Casa de Anápolis (uma parceria firmada

com os entes públicos com a finalidade de criar

com a Unidade Oncológica de Anápolis) e realizar

e favorecer condições para efetivar os projetos de

as primeiras fases da reforma do 1º andar do HAJ

melhorias em prol da população.

(e Centro Cirúrgico), planejada desde 2018, adiada
pela pandemia de Covid-19.

Aumento de 30% na
quantidade de reformas e
construções realizadas em
2021 na comparação com 2020

Plano de expansão
Duplicar a capacidade de atendimento do HAJ
e adequar a unidade de Anápolis como Hospital
são os objetivos do Plano de Expansão da ACCG.
A iniciativa prevê o planejamento adequado de
projeto arquitetônico do hospital, conciliando bemestar à tecnologia e harmonização funcional do
mesmo, conforme as exigências sanitárias. Com o
projeto de Goiânia em mãos (concluído em 2021),
a Instituição passa a buscar recursos através de
parcerias e instituições financeiras para executar
a obra, que visa ampliar a qualidade dos serviços
prestados em oncologia.
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Relações institucionais
Como vimos, alguns investimentos mais

- Inserção da sala de recuperação pós-anestésica

estratégicos foram mantidos em 2021, mesmo com

no corredor cirúrgico;

os cortes de custos. Parte deles só foi possível graças

- Ampliação da farmácia e adequação da sala

ao envolvimento da sociedade com a causa da

administrativa;

ACCG. De acordo com o Setor de Desenvolvimento

- Criação de barreiras físicas na entrada do SCC;

Institucional, as doações (vindas de pessoas físicas
ou jurídicas, subvenções e convênios) somaram
um total de R$ 31.841.432,35, representando um
aumento de 23% na comparação com 2020.
Entre os principais resultados da solidariedade do
povo goiano está a realização da campanha Amor
em Movimento, que arrecadou R$ 2.401.785,91 em
pouco mais de 4 meses para reformar o 1º andar
do Hospital de Câncer Araújo Jorge, onde estão
localizados o Centro Cirúrgico e a UTI. Na prática,
a obra - que deve ser finalizada em 2022 - vai criar
mais 2 salas de cirurgia e reformar as já existentes,

- Eliminação das chamadas circulações duplas;
- Reforma de uma área total de 1.116,52m².
Para driblar os desafios trazidos pela pandemia, no
entanto, a ACCG precisou lançar mão da criatividade:
Como a agenda de 12 leilões pré-agendados para
2021 havia sido cancelada logo no início do ano, o
Setor de Desenvolvimento Institucional inovou e
passou a promover eventos virtuais, responsáveis
pela mobilização de R$ 609.937,62.
Doações em 2021

inclusive a de recuperação pós-anestésica, a sala de
espera de pacientes e de utilidades, entre outras

R$ 31.841.432,35
R$24.398.186,74
23%

melhorias.
- Reforma de todas as salas cirúrgicas;
- Realocação da copa e da sala de estar;
- Readequação da sala de pequenas cirurgias;

2020

2021

Neste período tão desafiador para a área da saúde, ficam aqui registrados os nossos agradecimentos
aos empresários, contribuintes e representantes de órgãos federais, estaduais e municipais que se
mobilizaram para apoiar as atividades da ACCG em 2021.

Emendas Parlamentares
Plano de Fortalecimento SES
Incentivo financeiro para o Registro de Câncer de Base Populacional

R$ 4.325.364,91
R$ 21.667.416,00*
R$ 452.955,72

Equipamentos adquiridos com recursos públicos

781

Medicamentos adquiridos com recursos públicos

135.356

Doações de produtos (valor correspondente às doações realizadas):
Auxílio do Governo Estadual para Pagamento de Tarifas de Energia Elétrica, Água Tratada
e Coleta de Esgotamento Sanitário

R$ 767.109,35
R$ 773.872,02
(corresponde a 26% do valor total
das contas de água e energia)

* Valor repassado até 31/12/2021 - Parceria firmada para fortalecer e desenvolver as ações e serviços de oncologia no estado de Goiás, prestados aos usuários do
SUS. Cerca de 93% do recurso fora utilizado para pagamento dos profissionais de saúde que atuam no HAJ.

30

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

| RELATÓRIO ANUAL 2021

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
A Diretoria Executiva vem aplicando, desde 2018, os princípios da Governança Corporativa em todas as
atividades institucionais, adotando tais princípios como fundamento para a reforma geral. Princípios
como transparência, sustentabilidade, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade
corporativa estão cada vez mais presentes nas decisões operacionais e estratégicas, tudo isso por meio
de uma Gestão Compartilhada.

Implantação de diretrizes
Um dos principais legados de uma Governança

Esse modelo de gestão normativa vem ganhando

Corporativa atuante certamente é a valorização das

forma e se solidificando como aspecto cultural,

estruturas que conceituam e definem os objetivos

de forma que a elaboração de documentos

e papeis institucionais.

normativos como políticas, regulamentos, manuais,

Regulamentar e dar publicidade aos instrumentos
normativos institucionais possibilitam que

procedimentos, entre outros, torna-se tarefa
habitual.

todos as partes interessadas tenham pleno

Nesse sentido, destacam-se os principais

conhecimento das diretrizes adotadas pela ACCG.

instrumentos normativos institucionais:

Códigos, Políticas e Regulamentos:
1. Código de Ética e Conduta
2. Política de Gestão de Informações da Organização
3. Política de Gestão da Qualidade
4. Política de Custos
5. Política de Gestão de Fornecedores de Serviços e Produtos
6. Política de Gestão de Pessoas
7. Política de Segurança do Paciente
8. Política de Atendimento do Cliente
9. Política de Gestão Ambiental
10. Manual de Relacionamento com Fornecedores
11. Regulamento para os procedimentos de compra, contratação de obras e de serviços
12. Política de Captação de Recursos
13. Política de Comunicação
14. Política Financeira
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Gestão de contratos
Em 2021, esses conceitos avançaram na forma de

gestão dos contratos, além de garantir que os

fortalecimento da área de gestão de contratos, que

instrumentos contratuais da instituição estejam em

passou a fazer parte da Controladoria.

perfeita consonância com a legislação aplicável a

Atualmente,

essa

área

responde

pelo

acompanhamento do Convênio com a Secretaria
Municipal de Saúde, a elaboração, revisão e

cada termo firmado, mantendo o foco na qualidade
da assistência e humanização do atendimento,
pilares dos contratos firmados pela ACCG.

atualização dos contratos do Corpo Clínico, bem como
dos contratos de compra de serviços e suprimentos.
Com esse olhar mais direcionado, foi possível dar
maior agilidade aos processos de contratação e

Entre setembro e
dezembro de 2021, foram
elaborados e/ou revisados
56 contratos e aditivos.

A realocação da atividade de gestão de contratos

Centralização da
atividade na Assessoria de
Controladoria Geral – ACG

dentro da Controladoria contribuiu para a otimização
das atividades, centralizando os serviços de maneira
organizada e focada nas demandas relacionadas na
regularização e controle dos contratos.

A revisão da metodologia de remuneração adotada

Revisão da metodologia
de remuneração das
equipes assistenciais e
de diagnóstico

nos novos contratos da equipe médica visa não
somente atualizar e valorizar o trabalho profissional,
mas também adequá-los a uma modalidade de
remuneração que seja compatível com a legislação
aplicável ao Terceiro Setor.

Com o Sistema de Gestão de Demandas (SGD), é
possível agilizar e gerenciar as decisões de forma
compartilhada, a partir da origem do problema e

Controle dos
contratos por meio
da ferramenta SGD

proposta vinculada ao Plano de Ação de cada setor
(PAS), segundo o fluxo documentado com registro
online dos pareceres e validações e dos prazos para
conclusão das demandas e ações, tudo visualizado
ao mesmo tempo por todos os interessados e
responsáveis envolvidos.
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PESSOAS
Um segundo ano de pandemia era um dos piores

por profissionais internos (médicos do Setor de

cenários imagináveis para a área de recursos

Anatomia Patológica). O colaborador treinado foi

humanos, comprometida com a segurança e

certificado e promovido.

bem estar dos colaboradores. Com o desgaste
trazido pela nova realidade encarada já há
meses, foram necessárias iniciativas conjuntas
e inovadoras, ouvindo e produzindo junto com
outras áreas estratégicas maneiras de garantir o
bom desempenho do capital humano.

Ao todo, em 2021, foram realizados 931 treinamentos,
além da parceria com a instituição Onco-Ensino,
pela qual foram ofertadas 263h de capacitações
diversas.
Para além da técnica, cuidar de quem cuida exige

O aumento do absenteísmo e a preocupação com
um provável crescimento nos índices de turnover
motivaram a execução de um projeto ligado à
retenção de talentos. Áreas com maior rotatividade
passaram a ser acompanhadas mais de perto
pela Gerência de Recursos Humanos (GRH), que

outras atenções, porém não menos importantes.
Em 2021, foi implantada a Correspondência da
Esperança, projeto de acolhimento para aqueles
enlutados pela perda de um ente querido, assim
como as rodas de conversa especiais para dar apoio
à equipe quando algum colaborador falece.

ofereceu treinamentos técnicos e comportamentais

Aliás, a área de psicologia do trabalho, que oferece

para receber melhor os novatos em até 6 meses

atendimento gratuito aos colaboradores, foi mais

após a contratação, garantindo melhor adaptação

procurada, passando de 300 para 534 consultas

e qualificando com mais rapidez a mão-de-obra.

em 2021.

Além disso, foram criados programas de cursos

A vacinação contra a Covid-19 permitiu um clima

internos de extensão em parceria com o Instituto

um pouco mais aliviado durante as festividades

de Ensino e Pesquisa (IEP), por meio do qual a

de natal. Mesmo que em formato on-line, os 1.340

GRH formou profissionais da casa para funções

colaboradores foram agraciados com vale-folga e

específicas, promovendo-os para cargos difíceis de

sorteios de brindes.

serem preenchidos em processos seletivos externos.
Exemplos disso foram as 600 horas de curso
oferecidas para macroscopista, ministradas

Foram realizados 931
treinamentos, além da
parceria com a instituição
Onco-Ensino, pela qual
foram ofertadas 263h de
capacitações diversas.

A psicologia do
trabalho, que oferece
atendimento gratuito
aos colaboradores,
realizou 534 consultas.

No projeto de
Natal 2021, todos
os colaboradores
ganharam vale-folga
aniversário, além
de 77 prêmios que
foram sorteados.
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Perfil do colaborador
O balanço entre homens e mulheres permaneceu conforme anos anteriores, inclusive nos níveis mais
seniores. Das 5 gerências, apenas 1 é ocupada por um homem. Aliás, nos 3 principais níveis hierárquicos,
o gênero feminino predomina. A maioria dos contratados exerce funções técnicas e administrativas
(como os analistas), se encaixa na faixa etária entre 31 e 50 anos de idade e é do sexo feminino.
A maioria dos contratados exerce funções técnicas e administrativas (como os analistas), se encaixa na
faixa etária entre 31 e 50 anos de idade e é do sexo feminino.

Categorias funcionais

Total

Faixa etária

Gênero

<30

31-50

>50

F

M

5

1

2

2

4

1

Lideres

40

2

28

10

29

11

Analista

71

23

38

10

45

26

Operacional

471

163

194

114

294

177

Técnico

706

154

413

139

553

153

Estagiário

17

17

0

0

8

9

Aprendiz

30

30

0

0

23

7

1340

390

675

275

956

384

Gerência

(Coordenação e supervisão)

Geral

A meta de finalizar os processos seletivos em até

A área de Engenharia e Segurança do Trabalho

10 dias ficou mais próxima de ser atingida em 2021,

continuou implementando os métodos e os

chegando a uma média de 12 dias, num total de

fluxos adequados para o cenário de pandemia. A

223 contratações.

distribuição de EPI’s aos colaboradores, bem como

Em 2021, foram preenchidas 223 vagas, sendo
5% divulgadas internamente, nas mais diversas
categorias, com destaque para as funções técnicas.
A pandemia exigiu medidas inéditas em relação
aos processos seletivos, que passaram a acontecer
on-line desde 2020. Depois da triagem de currículos,
as entrevistas ocorrem em ambiente digital,

treinamentos voltados a segurança e prevenção
foram atualizados continuamente, de acordo com
as determinações do Comitê Covid-19.
Quantidade média de dias para
finalização do processo seletivo
22
-23%

assim como os contatos posteriores. Candidatos

12

aprovados passam pela integração, que também
ganhou outra mecânica. Somente a assinatura de
contrato se manteve presencial.

2020

2021
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COMUNICAÇÃO
Com f idelidade aos conceitos e diretrizes

online dos principais posts das redes sociais).

presentes na Política e no Plano estratégico da

Tudo isso sem deixar de lado os formatos já

área, a Comunicação continuou colhendo bons

consolidados, como o Boletim PAS (sobre o

resultados. Por exemplo, em 2021, a ACCG apareceu,

desempenho dos setores) e a prestação de serviços

de forma positiva, 569 vezes na imprensa. Isso

internos, que atingiu um total de quase 1.500

significa que a sociedade recebeu, em média, 1

produções, entre vídeos, peças, folders, placas, etc.

boa notícia (e meia) sobre a instituição por dia.
O ano finalizou com a conquista de um novo site
institucional para substituir o atual - com 16 anos de
existência e sem compatibilidade com a atualidade

Quantidade de inserções
na imprensa
569*
490

2020

16%

2021

– que será lançado em 2022, unindo inovação com
consistência institucional.

Comparativo de
seguidores do Instagram

*Equivalente a R$ 5.567.342,80 em publicidade paga
@hcancer_
araujojorge

Sempre buscando um discurso sólido, mas antenado
com os novos meios de se comunicar, o instagram
@hcancer_araujojorge é o perfil hospitalar/saúde
mais seguido e com maior engajamento de Goiás.

21.174
17.779

Instituição B

14.640

Instituição C

13.886

Instituição D

11.240

Instituição E

A criatividade seguiu solta, com novos produtos

5.742

internos e externos, como o primeiro podcast da

Instituição F

instituição (Vai de Vida, disponível no Spotify),

Instituição G

o InformACCG (publicação mensal distribuída
gratuitamente) e o Boletim de Notícias (resumo

Foi iniciada a produção do novo
site institucional para substituir o
atual, que será lançado em março
de 2022, unindo inovação com
consistência institucional.

Para solicitações internas,
foram produzidos quase
1.500 materiais, entre
vídeos, peças, folders,
placas, etc.

Instituição H

5.038
1.658

Foram criadas publicações,
como InformACCG, Boletim
de Notícias, enquanto outras
como Boletim PAS foram
consolidadas.

Foi lançado o primeiro podcast
da instituição, chamado Vai
de Vida: um programa de
entrevistas com profissionais e
pacientes do HAJ.
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ENSINO E PESQUISA
Com a pandemia, os cursos de aperfeiçoamento

área de oncologia e especialização lato sensu em

f icaram inviabilizados, exigindo criatividade

diversas áreas transdisciplinares de saúde, além

e inovação das formas de atuação do Instituto

de fomentar pesquisas clínicas e laboratoriais,

de Ensino e Pesquisa (IEP) com estudantes e

mantendo convênio com as principais instituições

profissionais.

de ensino de Goiás.

O IEP aperfeiçoou as reuniões científicas virtuais,
que deram tão certo que o formato híbrido
(presencial e virtual) será implantado, mesmo
com a flexibilização dos protocolos de segurança.
Além de cursos e reuniões científicas, o IEP oferece
e coordena estágios para graduandos e pósgraduandos, programa de residência médica na

Projetos de pesquisa

Reuniões Científicas

27

40

Residentes Formados

2021

Cirurgia Oncológica

03

Cirurgia em Cabeça e Pescoço

01

Oncologia Clínica

01

Radioterapia

01

Estágios
Curriculares

86

Não curriculares

19

RCPB-GO
O Registro de Câncer de Base Populacional de

Desde 2014, o RCBP-GO participa do projeto

Goiânia (RCBP-GO), através do seu banco de dados,

Interchange (um estudo de caso e controle que

contribui com informações, para universidades e

avalia os casos com câncer de Boca, Laringe, Faringe

pesquisadores de Goiânia, Goiás, outros estados e

e Hipofaringe) no Brasil sob a coordenação da IARC

países, como França, Inglaterra e Argentina, entre

(Agência Internacional de Pesquisa em Câncer).

outros.
Atualmente, o RCBP possui uma base de dados,

Dados coletados para o Interchange

totalizando 108.318 casos de câncer registrados

Casos

351

no período de 1988 a 2016 de pacientes residentes

Controles

261

em Goiânia. A divisão de Registro de Câncer está

Follow-up 1* e 2*

585

coletando os casos de câncer de 2017, 2018, 2019.

* Acompanhamento clínico de 30 meses - 255
**Acompanhamento clínico de 60 meses - 99

Cânceres mais incindentes
em mulheres em Goiânia
Cólon
Pulmões
Pele
Mama
Colo de útero
Tireoide

2016
14,33
11,97
77,32
68,51
32,09
16,44

Cânceres mais incindentes
em homens em Goiânia
Estômago
Cólon
Pulmões
Pele
Próstata
Sistema hematopoético
e reticuloendotelial

2016
12,25
16,58
17,01
79,28
73,94
7,50
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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 2021 e 2020

Balanços Patrimoniais
Ativo

Em Reais 1,00

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber SUS, Pl. de Saúde e particular
Créditos a Receber - Recursos com Restrição
Outros Créditos
Adiantamentos
Estoques
Despesas antecipadas
Total do Circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Créditos a Receber
Imobilizado
Imobilizado Técnico
(-) Depreciação Acumulada

Nota

2021

2020

4
5
6

17.907.730,40
28.411.883,37
6.995.504,89
23.067,59
349.518,69
3.887.602,85
44.958,19
57.620.265,98

22.612.211,38
20.593.005,54
3.922.457,00
5.373,92
520.066,57
5.285.598,93
49.459,49
52.988.172,83

9
9

557.303,60
2.574.036,72
3.131.340,32

557.303,60
1.071.468,96
1.628.772,56

10

88.545.770,64
(38.675.311,24)
49.870.459,40
53.001.799,72
110.622.065,70

87.007.133,58
(34.594.527,03)
52.412.606,55
54.041.379,11
107.029.551,94

7
8

Total do Não Circulante
Total do ativo

Passivo

Em Reais 1,00

Circulante
Fornecedores de bens e serviços
Obrigações com empregados
Obrigações sociais e fiscais
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Outras contas a pagar
Recursos de Convênio em Execução/a Realizar
Total Circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Parcelamento - FGTS
Investimentos Subsidiados - Convênios p/ Investimento
Outras contas a pagar
Provisão p/ Prováveis Perdas Processos
Total Não Circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit (Déficit) acumulado
Total Patrimônio Líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

Nota

2021

2020

11
12
13
14

8.214.123,55
7.564.909,07
2.178.142,44
4.550.970,40
474.518,80
16.296.787,39
39.279.451,65

7.248.581,04
6.143.967,52
1.711.053,66
4.575.988,52
842.233,68
12.946.188,53
33.468.012,95

17.884.106,09
3.165.809,42
5.409.928,42
206.395,88
1.345.020,29
28.011.260,10

22.565.003,34
3.720.670,96
3.322.377,67
317.946,80
1.819.534,99
31.745.533,76

41.816.005,23
1.515.348,72
43.331.353,95
110.622.065,70

37.711.761,93
4.104.243,30
41.816.005,23
107.029.551,94

15

14
16
15
17
18
18.1

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 2021 e 2020

Demonstrações de Resultado dos Exercícios

Em Reais 1,00

Nota
Receita Operacional Líquida

2021

19

Custos dos serviços prestados
( - ) Custos com Pessoal e encargos

2020

149.954.562,19

134.585.228,02

(132.582.569,89)

(116.921.239,55)

(63.477.427,75)

(57.933.824,57)

20

( - ) Serviços Terceiros

21

(28.796.374,68)

(25.850.393,15)

( - ) Suprimentos e Manutenção Hospitalar

22

(40.308.767,46)

(33.137.021,83)

17.371.992,30

17.663.988,47

23

(13.427.153,75)

(11.874.806,45)

( - ) Despesas Hospitalares, Administ. e Gerais

(9.316.086,03)

(8.311.470,92)

( - ) Outras Despesas

(2.374.639,02)

(179.196,69)

(563.042,01)

(2.914.798,94)

Superávit bruto
Despesas operacionais

( - ) Provisão p/ Perdas em Processos Jud. /Adm.
( - ) Não Recebíveis (Perdas)
Resultado financeiro

24

(1.173.386,69)

(469.339,90)

(2.429.489,83)

(3.178.636,63)

Receitas Financeiras
( - ) Despesas Financeiras
Outras Receitas/Despesas Operacionais

485.349,34

342.111,11

(2.914.839,17)

(3.520.747,74)

25

-

-

13.830.214,99

11.936.893,82

(13.830.214,99)

(11.936.893,82)

452.188,80

424.484,21

( - ) Serviço Voluntário

(452.188,80)

(424.484,21)

Gratuidades oferecidas

1.663.341,88

1.545.223,26

(1.663.341,88)

(1.545.223,26)

1.515.348,72

2.610.545,39

Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas
( - ) Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas
Serviço Voluntário

( - ) Gratuidades oferecidas
Superávit do período

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em Reais 1,00

Patrimônio
Social

Ajustes de
Exercícios
Anteriores

Superávit
(Déficit)
acumulado

Patrimônio
Líquido

34.031.014,89

-

3.680.747,04

37.711.761,93

3.680.747,04

-

(3.680.747,04)

-

Ajustes de exercícios anteriores

-

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

37.711.761,93

-

4.104.243,30

41.816.005,23

4.104.243,30

-

(4.104.243,30)

-

-

-

1.515.348,72

1.515.348,72

41.816.005,23

-

1.515.348,72

43.331.353,95

Saldo em 31.12.2019
Transferência para Patrimônio Social

Saldo em 31.12.2020
Transferência para Patrimônio Social
Superávit/Déficit do Exercício
Saldo em 31.12.2021

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 2021 e 2020

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em Reais 1,00

2021

2020

1.515.348,72

2.610.545,39

-

1.493.697,91

4.735.127,05

3.990.128,07

(+) PECLD

395.097,39

(147.752,18)

(+) Provisão p/ Prováveis Perdas Processos Jud. /Adm.

563.042,01

2.914.798,94

(+) Perdas não recebíveis

1.173.406,69

469.339,90

(+) Valor líquido de baixa imobilizado

2.019.778,21

(69.746,85)

( - ) Reversão de provisão de processos judiciais/adm

(1.417.387,96)

-

( - ) Ajustes nos estoques

(1.286.241,77)

-

Superávit (Déficit) Ajustado

7.698.170,34

11.261.011,18

(10.839.141,89)

361.224,84

Contas a receber SUS, Pl. de Saúde e particular

(7.818.877,83)

5.906.700,98

Créditos a Receber - Recursos com Restrição

(3.073.047,89)

(1.772.457,00)

Outros Créditos

(1.520.261,43)

(1.076.842,88)

Adiantamentos

170.547,88

235.606,36

1.397.996,08

(3.092.067,37)

4.501,30

156.861,34

-

3.423,41

7.257.595,11

7.618.074,25

965.542,51

2.943.949,90

Obrigações com empregados

1.420.941,55

(738.508,59)

Obrigações sociais e fiscais

467.088,78

415.602,03

(479.265,80)

217.332,21

Recursos de Convênio em Execução/a Realizar

5.438.149,61

5.203.708,10

Parcelamento - FGTS

(554.861,54)

(424.009,40)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

4.116.623,56

19.240.310,27

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos

(4.115.189,17)

(15.954.042,59)

(4.115.189,17)

(15.954.042,59)

(4.705.915,37)

3.080.787,39

(4.705.915,37)

3.080.787,39

(4.704.480,98)

6.367.055,07

Caixa e Equivalentes de Caixa - início do período

22.612.211,38

16.245.156,31

Caixa e Equivalentes de Caixa - final do período

17.907.730,40

22.612.211,38

(4.704.480,98)

6.367.055,07

Superávit (Déficit) do Período
Ajustes por:
Ajuste de Exercícios Anteriores
(+) Depreciações

(Aumento) Redução de Ativos

Estoques
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores de bens e serviços

Outras contas a pagar

Adições do imobilizado e intangível
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

Cláudio Francisco Cabral
Presidente

Maria Auxiliadora de Castro Siqueira
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Notas explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020. (Valores expressos
em Reais 1,00, exceto quando indicado de outra forma)

01 – Contexto 0peracional
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás, fundada em 20 de janeiro de 1956, é uma instituição
filantrópica de utilidade pública (estadual e municipal), certificada pelo Ministério da Saúde como
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-Saúde) por atender ao disposto na Lei Complementar
nº 187, de 16 de dezembro de 2021. O referido certificado foi renovado por meio da Portaria nº 915, de 13
de setembro de 2021, cuja renovação tem validade pelo período de 17 de agosto de 2021 à 16 de agosto
de 2024.
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 consecução de seus objetivos sociais a ACCG mantém em pleno funcionamento 06 (seis) unidades
operacionais, sendo cinco situadas em Goiânia e uma em Anápolis.

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
(Unidade Oncológica de Anápolis)

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
(Apoio a gestão de saúde)

01.585.595/0009-04

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Centro de Oncologia
Clínica e Quimioterapia

01.585.595/0010-48

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Laboratório de Biologia
Tumoral e Oncogenética

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás goza de imunidade tributária conforme previsto no Art.
150, inc. VI da Constituição Federal e isenção das contribuições para a Seguridade Social nos termos do
parágrafo 7º do artigo 195 da Carta Magna, cumprindo rigorosamente a legislação ordinária quanto aos
requisitos para fruição da imunidade e isenção.

02 – Base de preparação
a) Declaração de conformidade
As Demonstrações Contábeis 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 Contábeis.
A emissão das Demonstrações Contábeis foi aprovada pela Administração da Entidade em 11 de março
de 2021.
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b) Base de mensuração
As Demonstrações Contábeis foram preparadas tendo o custo histórico como base de valor, 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 Contábeis 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 Contábeis, 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 itens sujeitos à estimativa incluem a Provisão para Perdas Estimadas
em Créditos de Liquidação Duvidosa e Provisão para Perdas com Processos Judiciais, sendo que os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são avaliadas e revisadas de forma contínua pela Administração da Entidade.
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 de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2021
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 05 – provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa; e
Nota explicativa 17– provisão para prováveis perdas em processos judiciais e administrativos.

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.
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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 Contábeis.

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.
Os valores estão classificados de acordo com a ITG 2002 (R1) em recursos sem restrição que se referem
aos valores próprios da Entidade e os recursos com restrição que são decorrentes dos valores recebidos
de convênios e subvenções públicas.

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 perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD 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 em procedimentos 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, com objetivo de mitigar eventuais 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.
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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.

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

Taxa Anual

Edificações

4%

Instalações

10%

Equipamentos hospitalares

10%

Móveis e utensílios

10%

Hardware

20%

Software

20%

Veículos

20%

Benfeitorias em imóveis de terceiros

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 2021 e indicativo de impairment foi encontrado, sendo os ajustes realizados com base
em laudo de especialista.
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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.

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
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31 de dezembro de 2021 a Entidade registrou receitas e despesas relacionadas aos trabalhos voluntários
nas Demonstrações Contábeis, vide nota explicativa nº 24.

Receita de doações
As doações e contribuições, por sua natureza espontânea, são reconhecidas quando do efetivo recebimento
dos recursos. No caso de doações recebidas para projetos específicos os valores são registrados no
passivo circulante e revertidas ao superávit conforme execução dos respectivos projetos.

k. Instrumentos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes são reconhecidas, inicialmente, na data em que foram originadas. 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
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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 efetiva execução dos projetos específicos.

Subvenções para custeio para manutenção de unidades
Mediante assinatura do convênio são reconhecidas e apropriadas como Receita na rubrica “Subvenção,
convênios e termos” à medida que são efetivamente executadas 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 é transferido 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”.

04 – Caixa e 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)

2021

2020

6.944,09

8.542,68

895.492,87

2.105.160,80

11.689,57

11.955,87

10.135.068,80

14.694.601,93

6.858.535,07

5.791.950,10

17.907.730,40

22.612.211,38

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 2021 o rendimento das aplicações financeiras geraram receita financeira
de R$ 454.522,06.
(i) Vinculados a subvenções para a aquisição de bens, construção e custeio de projetos captados.

05 – Contas a receber SUS, Planos de Saúde e particulares
Representam os valores a receber do Sistema Único de Saúde e das Operadoras de Planos de Saúde e
demais convênios de saúde, decorrentes da prestação de serviços médicos e hospitalares.
A instituição adotou como metodologia de cálculo para a PECLD os valores referentes a Glosas
Administrativas de contratos firmados com Convênios e Planos de Saúde que se encontrem pendentes de
recebimento por período superior 180 (cento e oitenta) dias. Além disso, foram incluídos no cálculo valores
referentes às contas a receber de serviços particulares e valores decorrentes de cursos e treinamentos
realizados via Instituto de Ensino e Pesquisa que também se encontrem vencidos em período superior
a 180 (cento e oitenta) dias.
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Os saldos dos balanços encerrados em 31 de dezembro de 2021, estão compostos pelos valores abaixo
demonstrados:

Planos, Convênios e Seguradoras
Pacientes particulares
Pacientes SUS (BPA/SUS/UOA/SEMUSA/BPA/AIH)
Glosas temporárias
( - ) Provisão p/ perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

2021

2020

2.016.885,50

2.655.795,68

510.630,32

106.314,44

23.115.216,02

14.687.746,10

3.280.695,79

3.259.599,19

28.923.427,63

20.709.455,41

(511.544,26)

(116.449,87)

28.411.883,37

20.593.005,54

As contas a receber, por vencimento, apresentam-se da seguinte maneira:

2021

2020

A vencer

10.210.485,61

9.220.068,67

Vencidos até 30 dias

9.674.345,31

7.728.952,41

8.562.427,00

1.136.564,33

117.828,69

519.923,02

Vencidos entre 31 e 180 dias
Vencidos entre 181 e 360 dias
Vencidos a mais de 360 dias

358.341,02

2.103.946,98

28.923.427,63

20.709.455,41

A provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, constituída para cobrir eventuais
perdas das contas a receber, apresentou a seguinte movimentação:
Saldo em 31/12/2020

116.449,87

(+) Novas Constituições

511.544,26

( - ) Reversão de Provisão

(116.449,87)

Saldo em 31/12/2021

511.544,26

06 – Créditos a receber – Recursos com restrição
O valor de R$ 6.995.504,89 (Em 2020, R$ 3.922.457,00) refere-se a recursos de convênio captados entre
os exercícios de 2019, 2020 e 2021, cuja totalidade do valor ainda não fora repassada à Entidade.

Números
dos convênios
888142/2019

Recurso Federal

Valor do
contrato

Valor
Recebido

Saldo a
Receber

300.000,00

-

300.000,00

888135/2019

Recurso Federal

200.000,00

121.710,00

78.290,00

888133/2019

Recurso Federal

200.000,00

-

200.000,00

888127/2019

Recurso Federal

200.000,00

196.890,06

3.109,94

888743/2019

Recurso Federal

181.548,00

-

181.548,00

900610/2020

Recurso Federal

350.000,00

-

350.000,00

900607/2020

Recurso Federal

500.000,00

470.743,40

29.256,60

900613/2020

Recurso Federal

200.000,00

-

200.000,00

900597/2020

Recurso Federal

250.455,00

-

250.455,00

900638/2020

Recurso Federal

500.000,00

-

500.000,00
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Recurso Federal

240.454,00

152.400,00

88.054,00

900641/2020

Recurso Federal

900639/2020

Recurso Federal

400.000,00

-

400.000,00

200.000,00

160.744,40

39.255,60

900600/2020

Recurso Federal

915636/2021

Recurso Federal

200.000,00

-

200.000,00

299.817,00

-

299.817,00

917862/2021

Recurso Federal

918333/2021

Recurso Federal

249.983,00

-

249.983,00

299.976,00

-

299.976,00

918334/2021

Recurso Federal

200.160,00

-

200.160,00

922970/2021

Recurso Federal

1.319.984,00

-

1.319.984,00

Recurso Estadual

21.667.425,00

19.861.809,25

1.805.615,75

27.959.802,00

20.964.297,11

6.995.504,89

Portaria nº 526/2019
Total de recursos com
restrição a receber

07 – Adiantamentos
Os valores se 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 os quais serão devidamente compensados
com os valores a pagar a estes fornecedores por ocasião da entrega dos produtos e materiais.

Adiantamentos a empregados

2021

2020

206.029,43

286.851,38

Adiantamentos a fornecedores

143.489,26

233.215,19

Saldo em 31/12/2021

349.518,69

520.066,57

08 – Estoques
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 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

2021

2020

3.134.311,65

4.445.046,59

622.918,19

564.095,38

130.373,01

276.456,96

3.887.602,85

5.285.598,93

Os estoques da Instituição, representados acima, foram avaliados pelo custo médio e são mantidos em
quantidade suficiente para consumo mensal, cujo controle é realizado de forma efetiva com objetivo
de mitigar eventuais desperdícios e perdas por vencimento dos produtos. Em 2021 os valores dos
medicamentos e materiais hospitalares, assim como de outros insumos essenciais para a execução
da atividade fim da Instituição se mantiveram elevados, especialmente aqueles que são oriundos do
exterior ou que, de alguma forma, sofrem impactos com a variação do dólar.
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09 – Créditos a receber - realizável a longo prazo
Os valores constantes desse subgrupo se referem a créditos referentes a depósitos judiciais realizados
para garantia do juízo em demandas em que a Instituição é parte até que sejam proferidas sentenças
definitivas (trânsito em julgado).
Além dos valores descritos acima, também compõem esse subgrupo os valores referentes ao crédito
junto ao IMAS que foi objeto de demanda judicial cujo recebimento dar-se-á por meio de precatórios e
os valores pendentes de recebimento da Secretaria Municipal de Saúde, cuja previsão de recebimento
é incerta.

2021
Depósitos judiciais
Crédito IMAS - Demanda Judicial

2020

557.303,60

557.303,60

1.071.468,96

1.071.468,96

Créditos Secretária Municipal de Saúde

1.502.567,76

-

Saldo em 31/12/2021

3.131.340,32

1.628.772,56

10 – Imobilizado
As movimentações de custo e da depreciação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de
2021 estão demonstradas no quadro a seguir:

Saldo em
31/12/2020

Adições

Baixas

Transferências

Saldo em
31/12/2021

Imobilizado
Terrenos

8.559.526,87

-

(20.000,00)

-

8.539.526,87

Edificações

29.877.010,17

898.020,51

-

(20.062,91)

30.754.967,77

Máq/móv/utens/
outros

36.273.281,64

910.456,58

(834.048,04)

12.197.897,11

48.547.587,29

Imobilizado em
andamento

3.836.194,97

2.276.053,51

(1.717.674,83)

(3.690.884,94)

703.688,71

8.461.119,93

30.658,57

-

(8.491.778,50)

-

87.007.133,58

4.115.189,17

(2.571.722,87)

(4.829,24)

88.545.770,64

(13.139.722,81)

(1.159.793,71)

19,57

192,39

(14.299.304,56)

(21.454.804,22)

(3.592.567,14)

654.194,83

17.169,85

(24.376.006,68)

(34.594.527,03)

(4.752.360,85)

654.214,40

17.362,24

(38.675.311,24)

52.412.606,55

(637.171,68)

(1.917.508,47)

12.533,00

49.870.459,40

Adto. p/ aquisição
máquina
Total do
imobilizado
Depreciação
Edificações
Máq/móv/utens/
outros
Total depreciação
Saldo líquido

A Instituição recebeu da Celg Distribuição S/A (ENEL GO), por meio do programa de eficiência energética,
a substituição de 4.560 lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED, de 01 sistema de condicionamento
ambiental e a instalação de 01 sistema de aquecimento solar, perfazendo um total de R$ 1.193.161,11. As
ações do projeto tiveram início em 2020 sendo concluída em 2021.
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Os itens foram adicionados ao ativo imobilizado em conta em separado denominada Programa de
Eficiência Energética, sendo o valor dos respectivos bens depreciados mensalmente conforme percentuais
previstos no item 03, letra “d”.
Os investimentos totais realizados em 2021 foram no importe de R$ 4.115.189,17 (Quatro milhões, cento
e quinze mil, cento e oitenta e nove reais e dezessete centavos). A fonte de recursos para subsidiar as
aquisições foram as seguintes:

2021
Recursos Próprios

2.113.150,24

Recursos de Subvenções/Convênios Públicos

799.537,59

Recursos de Doações

1.202.501,34
4.115.189,17

11 – Fornecedores de bens e serviços
Os valores referentes aos fornecedores representam as obrigações correntes com fornecedores,
especialmente de serviços e de materiais hospitalares. Os valores representam também o provisionamento
dos serviços médicos prestados pelas diversas empresas contratadas pela Instituição.

2021
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros

8.214.123,55

2020
6.749.013,64

-

499.567,40

8.214.123,55

7.248.581,04

Os fornecedores classificados 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

2021

2020

7.949.386,21

6.803.012,64

-

-

-

-

35.100,00

298.882,46

229.637,34

146.685,94

8.214.123,55

7.248.581,04

12 – Obrigações com empregados
Referem-se a obrigações trabalhistas com os empregados, tais como salários e provisão de férias, acrescida
de 1/3 de férias. Em 2021, foi realizada conferência minuciosa das provisões de férias a fim de garantir
que os valores provisionados estejam o mais próximo possível do valor a ser pago aos colaboradores por
ocasião do período de gozo destas férias. Assim, os valores aqui representados demonstram os valores
conforme detalhado por relatório analítico apresentado pela área de Recursos Humanos.

2021
Folha de pagamentos
Férias a pagar e seus encargos

2020

3.028.096,70

2.886.262,62

4.536.812,37

3.257.704,90

7.564.909,07

6.143.967,52
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13 – Obrigações sociais e fiscais
Referem-se a obrigações sociais incidentes sobre a folha de pagamento e demais verbas trabalhistas,
bem como aos valores de tributos (impostos e contribuições) retidos na fonte dos prestadores de serviços,
pessoa jurídica e pessoa física.

2021

2020

INSS

350.258,02

338.298,78

FGTS

868.769,43

480.092,60

Contribuição sindical

7.010,64

6.929,64

ISS (Retido Terceiros)

61.799,39

66.102,37

IRRF (Retido Terceiros)
IRRF (Sobre Folha Pagamento)
PIS/COFINS/CSLL (Retido Terceiros)

30.668,19

34.664,07

769.527,62

699.397,22

90.109,15

85.568,98

2.178.142,44

1.711.053,66

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

Finalidade

2021

2020

TJLP + 6% a.a.

Crédito para reestruturação do
endividamento bancário e com
fornecedores.

3.252.079,00

3.277.097,16

10% a.a.

Aquisição do

1.298.891,36

1.298.891,36

4.550.970,36

4.575.988,52

acelador linear infinity
Passivo circulante
Instituição

Taxa

Finalidade

2021

2020

TJLP + 6% a.a.

Crédito para reestruturação do
endividamento bancário e com
fornecedores.

15.178.082,50

18.560.088,43

10% a.a.

Aquisição do
acelador linear infinity

2.706.023,59

4.004.914,91

Passivo Não
circulante

17.884.106,09

22.565.003,34

Total Circulante
e Não Circulante

22.435.076,45

27.140.991,86

CEF (i)

Santander (ii)

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 31/12/2021 já foram pagas 60
(sessenta 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 31/12/2021 já foram
pagas 23 (vinte e três) parcelas. A última parcela vencerá em 23/01/2025.
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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 e estaduais) 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 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 saldos:

2021
Obrigações c/ Conv MC Dia Feliz 2011 (4) BB 5201-9
Convenio MS 730663/2009 ( i )
Convenio SRH/SES/GO-FNS BLMAC BB 5778-9
Convenio 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

2020

3.547,91

2.066,89

2.447.907,38

3.092.246,27

189.860,82

184.979,76

6.387.108,14

6.387.107,92

(6.386.800,16)

(6.386.800,16)

15.266.551,00

15.620.268,14

(15.268.627,73)

(15.268.627,73)

Convênio 727050/2009 BB 5961-7

90.998,65

88.550,69

Convenio 833136/2016 CEF 2909-3

220.021,80

214.440,97

Convenio 833157/2016 CEF 2911-5

-

26.688,53

Convenio 833151/2016 CEF 2912-3

592.791,06

577.754,95

-

1.619,45

Convenio 868984/2018 CEF 3228-0
Convenio 848320/2017 CEF 3062-8

-

3.235,58

Convenio 848322/2017 CEF 3065-2

-

77.598,73

Convênio 868983/2018 CEF 3147-0
Convênio Pronon BB 19577-4 Ag. 0086-8

-

54.916,09

407.886,11

397.309,41

Convênio 852835/2017 CEF 3068-7

-

1.957,90

Convênio 851969/2017 CEF 3069-5

-

1.200,00

Convênio 848321/2017 CEF 3063-6

-

3.407,84

Convênio 848324/2017 CEF 3064-4

-

1.393,07

Convênio 868981/2018 CEF 3146-2

-

2.627,74

Convênio 868985/2018 CEF 3148-9

41.246,24

40.125,78

Convênio 877750/2018 CEF 3219-1

-

2.330,85

Convênio 868224/2018 CEF 3138-1

-

3.416,08

5.342,94

52.354,50

Convênio 868982/2018 CEF 3144-6

-

1.545,48

Convênio 878185/2018 CEF 3232-9

-

2.193,96

Convênio 868980/2018 CEF 3145-4

Convênio SES Portaria 596/2019 CEF 3325-2
Convênio 888142/2019 CEF 3335-0

99,00

99,00

300.000,00

300.000,00
200.000,00

Convênio 888135/2019 CEF 3331-7

78.698,63

Convênio 888133/2019 CEF 3334-1

200.000,00

200.000,00

Convênio 888127/2019 CEF 3333-3

112.339,81

200.000,00

Convênio 888130/2019 CEF 3332-5

110,31

290.026,73

Convênio 888743/2019 CEF 3336-8

181.548,00

181.548,00

Convênio 890582/2019 CEF 3337-6

36.878,05

125.013,18

Convênio 890585/2019 CEF 3338-4

595,26

125.970,52

Convênio 896871/2019 CEF 3340-6

3.184,98

46.382,07

134,53

922.144,01

Contrato FMS 201900010042484 Dep Amauri Ribeiro CEF 1071-9
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579,13

TC 569/2020 - Senador Jorge Kajuru CEF 1196-0

64,92

112,74

TC 570/2020 - Senador Jorge Kajuru CEF 1195-2

-

102,77

TC 571/2020 - Deputado José Nelto CEF 1200-2

53,05

101,09

-

50,75

TC 557/2020 - Recurso União CEF 1194-4

TC 572/2020 - Senador Jorge Kajuru CEF 1197-9

92,48

617.659,94

TC 579/2020 - Senador Vanderlan Cardoso CEF 1198-7

88,66

136,72

TC 580/2020 - Deputado Alcides Rodrigues CEF 1199-5

72,49

120,16

TC 784/2020 - Deputado Amauri Ribeiro CEF 1205-3

106,41

1.007.029,85

TC 785/2020 - Deputado Diego Sorgattoi CEF 1187-1

10,45

301.397,28

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

-

70.327,17

732,20

100.200,02

10,45

80.369,71

Convênio 900597/2020 Senador Jorge Kajuru CEF 1369-6

250.455,00

250.455,00

Convênio 900600/2020 Dep Fed Rubens Otoni CEF 1368-8

200.000,00

200.000,00

502.196,23

500.000,00

Convênio 900607/2020 Dep Fed Elias Vaz CEF 1370-0
Convênio 900610/2020 Dep Fed Adriano de Baldy CEF 1365-3

350.000,00

350.000,00

Convênio 900613/2020 Dep Fed José Mario Scheiner CEF 1363-7

200.000,00

200.000,00

Convênio 900638/2020 Dep Fed Lucas Vergilio CEF 1366-1

500.000,00

500.000,00

200.749,95

200.000,00

241.196,09

240.454,00

400.000,00

400.000,00

2.042,16

150.000,00

Convênio 900639/2020 Dep Fed Adriano do 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
Convênio12/2021 Dep Lêda Borges CEF 1183-9
Portaria 526/2019 - GAB/SES-GO CEF 640-1

0,11

-

2.547.408,64

-

CEF 1206-1 Ag. 2512 Convênio 018/2021 Emenda do Coronel Adailton

1.854,73

-

CEF 1186-3 Ag. 2512 Convênio 10007717/2020 Dep. Wagner Carmargo Neto

1.976,44

-

CEF 1678-4 AG. 2512 C/C Convênio 915636/2021 Dep. Prof. Alcides

299.817,00

-

CEF 1802-7 AG. 2512 C/C Convênio Nº 917862/2021 Dep. Celio Silveira

249.983,00

-

CEF 1803-5 AG. 2512 C/C Convênio Nº 918333/2021 Dep. Célio Silveira

299.976,00

-

CEF 1804-3 AG. 2512 C/C Convênio Nº 918334/2021 Deputado Rubens Otoni

200.160,00

-

1.319.984,00

-

16.296.787,39

12.946.188,53

CEF 1870-1 AG. 2512 C/C Convênio Nº 922970/2021 Senador Jorge Kajuru

(i) Em 2020 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 junto ao Ministério da Saúde atualizado até dezembro/2020 era de R$ 3.092.246,27 (Três
milhões, noventa e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos). Em 10/08/2021 o
parcelamento da dívida foi efetivado e o valor apurado pelo referido órgão foi de R$ 2.673.792,24 (Dois
milhões, seiscentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), menor
que aquele estimado antes. Assim, foi realizada a reversão de parte da provisão realizada anteriormente.
O montante devido foi parcelado em 60 (sessenta) meses com a última parcela prevista para o mês de
07/2026, sendo o valor de cada parcela acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, e de 1% (um por cento) de juros
ao mês.

Instituição
Ministério da Saúde

Taxa
SELIC + 1% a.m.

Finalidade
Parcelamento referente ao Convênio

2021
2.447.907,38

nº 730663/2009 - Acelerador Linear
Passivo circulante

2.447.907,38
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Até 31/12/2021 foram pagas 05 parcelas do parcelamento.
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 passivo não circulante de modo que o reconhecimento das receitas ocorrerá à
medida que os bens forem depreciados. O saldo desta conta em 31/12/2021 era de R$ 5.409.928,42 (Em
2020, R$ 3.322.377,67).

16 – Parcelamento FGTS
Refere-se ao parcelamento dos valores 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

2021

2020

3.165.809,42

3.720.670,96

3.165.809,42

3.720.670,96

17 – Provisão para prováveis perdas em processos
judiciais e administrativos
A entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais ou administrativos,
de natureza cível, fiscal e trabalhista. Com base nas informações prestadas pelos advogados, em 31 de
dezembro de 2021 o montante de causas classificadas como provável totalizava o valor de R$ 524.518,43
o qual foi provisionado conforme determina a legislação contábil vigente no país. Assim, os saldos das
contas de provisões para estas perdas apresentaram os seguintes valores:

Provisão Perdas - Processos Judiciais
Provisão Perdas - Processos Administrativos

2021

2020

1.345.020,29

820.601,86

-

998.933,13

1.345.020,29

1.819.534,99

O valor de R$ 998.933,13 provisionado em 2020, referente a processo administrativo foi revertido em 2021,
tendo em vista que o processo foi julgado em favor da ACCG, sendo o valor baixado.
A Associação está envolvida em processos diversos, decorrentes do curso normal dos seus negócios,
avaliados com perda possível no montante R$ 6.404.080,04 (R$ 4.529.200,40 processos em curso de
períodos anteriores a 2021), sem provisão constituída conforme previsto na norma contábil.

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 31.12.2021 é de 43.331.353,95 (Quarenta e três milhões, trezentos e
trinta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), composto pelo Patrimônio
Social e Superávit do Período. Deste total, o Patrimônio Social da ACCG equivale a R$ 41.816.005,23
(Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, cinco reais e vinte e três centavos).
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18.1 – Superávit do exercício
A entidade apurou no exercício de 2021 superávit de R$ 1.515.348,72 (Um milhão, quinhentos e quinze
mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) o qual, após apreciação e aprovação pela
Assembleia Geral Ordinária, será totalmente integralizado ao patrimônio social da ACCG.

19– Receita operacional líquida
2021

2020

Receita bruta
Receita de atendimento SUS

98.494.821,77

88.236.692,25

Pacientes de convênios, seguros e planos de saúde

15.077.438,24

15.656.016,87

4.718.111,96

2.891.798,64

Pacientes particulares
Pesquisas clínicas/IEP

242.771,50

899.051,06

Receita de doações

6.843.691,90

5.293.137,04

Subvenção, convênios e termos

21.240.517,79

19.550.705,15

Outras receitas

4.507.972,83

3.145.934,97

151.125.325,99

135.673.335,98

Deduções
Descontos e cancelamentos

(154.280,00)

(1.050,00)

Glosas efetivas

(1.016.483,80

(1.087.057,96)

Receita líquida

(1.170.763,80)

(1.088.107,96)

149.954.562,19

134.585.228,02

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

As receitas são reconhecidas ao longo do

com atendimento de pacientes convênios,

tempo conforme os serviços são prestados.

particulares, ensino e outras prestações de

O preço dos serviços oferecidos é

serviços voltados para a assistência dessas

individualizado por categoria, determinado

atividades. Uma receita não é reconhecida

com base nos preços de tabela em que a

se há uma incerteza significativa na sua

Entidade vende serviços em transações

realização.

separadas.

20 – Custos com pessoal e encargos
Representam os valores dispendidos para custear a mão de obra contratada para execução dos objetivos
institucionais.

2021
Salários e ordenados
Prêmios e gratificações
Adicional noturno
Adicional de insalubridade
Quinquênio

2020

36.473.852,55

33.993.224,77

2.369.037,86

2.209.064,89

1.179.941,13

1.094.714,13

4.364.852,87

3.870.254,33

1.638.533,88

1.561.377,10
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4.172.553,23

4.126.926,99

Férias

7.513.743,42

4.230.966,49

FGTS

4.945.717,60

5.104.626,40

Vale transporte

1.104.072,60

1.481.817,91

Benefícios a empregados (Plano de saúde, creche)

3.031.604,69

2.829.386,45

Verbas indenizatórias

221.734,04

574.792,19

Outros custos relacionados a folha

103.935,80

27.505,63

(--) Recup. despesas (Pl. Saúde, Faltas, Atrasos, Vale Transporte)

(3.642.151,92)

(3.170.832,71)

63.477.427,75

57.933.824,57

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.

Honorários médicos PF/PJ

2021

2020

18.225.358,38

16.571.104,04

786.971,90

790.329,22

Bolsa residente

200.265,92

151.721,68

Serviços prestados por PF/PJ

Bolsa de estudo

7.253.208,18

5.436.450,21

Manutenção e conservação

2.330.570,30

2.900.788,00

28.796.374,68

25.850.393,15

22 – Suprimentos e Manutenção Hospitalar
Representam valores dispendidos na execução dos serviços prestados.

Drogas e medicamentos

2021

2020

19.605.909,19

17.804.605,08

Órteses, próteses e materiais especiais*

2.173.152,38

814.847,23

Gêneros alimentícios

2.121.016,25

1.798.582,72

Material de consumo

10.497.253,77

8.506.243,57

1.686.582,22

1.278.075,91

Conservação e limpeza
Combustíveis e lubrificantes

147.127,68

124.842,94

Material de expediente e impressos

632.894,11

509.905,27

3.444.831,86

2.299.919,11

40.308.767,46

33.137.021,83

Outros materiais, suprimentos e manutenções hospitalares

*A metodologia de pagamento dos fornedores de OPME foi alterada, ocasionando mudança no
reconhecimento e apropriação de despesas com esses suprimentos. Antes, os itens utilizados nos
procedimentos classificados como de Alta Complexidade eram pagos diretamente pelo SUS (via Secretaria
Municipal de Saúde) de forma que essa despesa não transitava pelas contas da ACCG. A partir de 2021
esses materiais passaram a ser faturados e pagos pela Instituição, tendo seus valores computados como
despesa nos periodos em que ocorreram, e recuperados como receita operacional obedecendo o fluxo
de faturamento dos serviços prestados ao SUS.
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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, baixas do ativo imobilizado por obsolescência ou desgaste natural pelo uso, além de
outras despesas e gastos administrativos, bem como valores representativos de perdas de contas a
receber e valores.

Depreciação e amortização
Água e esgoto

2021

2020

4.735.127,05

3.990.128,07

821.828,82

946.103,63

Energia elétrica

2.294.737,89

2.129.918,24

Outros gastos administrativos

3.839.031,29

1.424.517,67

Não recebíveis (perdas) (i)

1.173.386,69

469.339,90

Provisão p/ Perdas em Processos Jud. /Adm.

563.042,01

2.914.798,84

13.427.153,75

11.874.806,35

Em 2021, o valor de R$ 1.173.386,69 se refere à baixa dos seguintes créditos não recebíveis:

2021
Cheques prescritos (i)

8.042,26

SUS -SEMUSA (ii)

45.468,73

SAMEDH (i)

667.413,16

Outros Convênios (provisões) (ii)

452.462,54
1.173.386,69

(i)

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.
(ii)

Tais valores se referem a provisões realizadas em períodos pretéritos indefinidos, sem referencial

de documentação comprobatória do referido direito.

24 – Resultado financeiro, líquido
As receitas financeiras reconhecidas em 2021 são valores provenientes dos rendimentos das aplicações
financeiras e poupanças dos recursos sem restrição (próprios da Entidade). As despesas financeiras
representam os valores dispendidos com juros e encargos financeiros, tarifas bancárias e taxas pagas
às operadoras de cartão de crédito/débito.

2021

2020

454.522,06

242.036,01

9.174,42

38.543,48

21.652,86

61.531,62

485.349,34

342.111,11

(2.558.210,07)

(3.177.216,21)

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
Resultado financeiro, líquido

(22.243,92)

(10.797,02)

(198.799,00)

(234.849,24)

(135.586,18)

(97.885,27)

(2.914.839,17)

(3.520.747,74)

(2.429.489,83)

(3.178.636,63)
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25 – 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.

2021

2020

13.830.214,99

11.936.893,82

(13.830.214,99)

(11.936.893,82)

452.188,80

424.484,21

( - ) Serviço Voluntário

(452.188,80)

(424.484,21)

Gratuidades oferecidas

1.663.341,88

1.545.223,26

(1.663.341,88)

(1.545.223,26)

0,00

0,00

Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas
( - ) Contribuições Sociais - Isenções Usufruídas
Serviço Voluntário

( - ) Gratuidades oferecidas

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.
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• 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.
Em alguns meses de 2021, a principal contratante da Entidade, a Secretaria Municipal de Saúde, efetuou
o repasse dos valores devidos pela prestação de serviços ao SUS com atrasos, sendo que alguns meses
o atraso passou de mês para o outro. Esses atrasos prejudicaram os valores dos caixas e equivalentes
de caixa, diminuindo significativamente as disponibilidades da Instituição.

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 2021 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.

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 os artigos 150 e 195 da Constituição Federal, uma vez que preenche os requisitos
previstos no art.14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), o art.12
caput, § 2º, alíneas “a” a “e”, “g” e “h”, e § 3º da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e a Lei Complementar
nº 187, de 16 de dezembro de 2021.
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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 o §7º do artigo 195 da Constituição Federal e os artigos 1º e 3º da Lei Complementar nº
187/2021, onde os valores calculados anualmente compõem juntamente com a Imunidade Previdenciária
o total revertido em Projetos Filantrópicos.
Abaixo são demonstrados os valores estimados dos tributos alcançados pela imunidade e isenção
tributária usufruída pela Instituição:

Imunidade / Isenção Tributária
IRPJ
Adicional IRPJ
CSLL
PIS

2021
1.426.267,83
891.417,40
1.283.641,05
772.561,74

COFINS

3.565.669,58

ISS

4.159.947,85

INSS Cota Patronal
Terceiros - Sistema S

12.546.573,54
3.271.722,72
27.917.801,72

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 2021:
• 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
• PIS (Contribuição para o Programa de Integração Social)
• 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 da Portaria nº 915, de 13 de setembro de 2021, com
validade pelo período de 17 de agosto de 2021 à 16 de agosto de 2024.
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
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oncológica integral e multidisciplinar, bem como na formação, qualificação e desenvolvimento de seu
corpo funcional.
Os valores aplicados em gratuidades (filantropia) estão detalhados a seguir, destacando-se que todos
os recursos representativos da imunidade e isenção usufruída são revertidos no funcionamento da
Entidade e atendimento dos pacientes.

Recursos aplicados em filantropia no período
Totais

2021

2020

1.663.341,88

1.545.223,26

1.663.341,88

1.545.223,26

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 num percentual
superior ao mínimo previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 187/2021, que é de 60%. Conforme
tabela abaixo o percentual de serviços prestados ao SUS é de 91,7% em relação ao total de serviços
prestados remunerados pelos demais contratantes da Instituição.

Procedimentos realizados na ACCG em 2021
por unidade operacional e categoria
SUS

Planos
de Saúde

Particular

Hospital de Câncer Araújo Jorge

945.082

61.399

25.273

1.031.754

Unidade Oncológica de Anápolis

89.785

3.444

3.930

97.159

1.034.867

64.843

29.203

1.128.913

91,7%

5,7%

2,6%

100,0%

Unidade Operacional / Categoria

Total da ACCG
%

Total de
procedimentos

a) Gratuidades
Apesar de não estar obrigada a conceder gratuidades. tendo em vista que oferta mais de 90% de seus
serviços ao SUS, a Entidade aplicou o valor de R$ 1.663.341,88 (Um milhão, seiscentos e sessenta e três
mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito 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.
As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria
de Demonstrações Contábeis, consequentemente, não foram examinadas por nossos auditores
independentes.
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Atualmente a ACCG tem as seguintes apólices vigentes:

Seguradora

Nº Apólice

Bens

Vigência

5177202179530008675
8676/8678/8679
8682/8686/8687
8689/8690

Frota de 9
Motocicletas de
Mensageiros

20/10/2021 até
20/10/2022

Mapfre Seguros Gerais S.A.

183005110431

Frota de 1
Motocicletas de
Mensageiros

20/10/2021 até
20/10/2022

Porto Seguro

531148830143

Frota de Veículos

08/08/2021 até
08/08/2022

0197020210101180000908

Seguros dos Prédios

09/12/2021 até
09/12/2022

1009300643921

Seguro de Vida

01/08/2021 até
01/08/2022

Allianz Seguros S/A

Unimed Seguros Patrimoniais
Seguros Unimed

Goiânia, 10 de março de 2022.

Cláudio Francisco Cabral
Presidente

Maria Auxiliadora de Castro Siqueira
Tesoureira-geral

Luciana Pereira dos Santos
CRC-GO nº 15.091

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Combate ao Câncer em Goiás analisaram as
demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais constavam:
1 - Balanço Patrimonial; 2 - Demonstração do Resultado do Período; 3 - Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido; 4 - Demonstração dos Fluxos de Caixa; 5 - das Notas Explicativas, que integram
as referidas demonstrações, elaborados sob a responsabilidade da administração.
Ao longo de 2021, mensalmente foram realizadas reuniões específ icas para apresentação
das operações da instituição, verif icando-se os resultados mensais, as variações ativas
e passivas nas contas contábeis, bem como o acompanhamento dos saldos bancários.
A segurança dos controles internos foi verificada e atestada pela auditoria independente da empresa
Idea Auditores e Consultorias S/S.
Na opinião dos Conselheiros Fiscais, fundamentada nos exames elaborados e nos relatórios da Auditoria
Independente, as referidas demonstrações refletem adequadamente, em todos os seus aspectos
relevantes, as situações econômica, financeira e patrimonial da ACCG, em 31 de dezembro de 2021,
e consideradas as observações exaradas nos referidos relatórios recomendamos a aprovação das
Demonstrações Contábeis pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de março de 2022.
Goiânia, 15 de março de 2022

Alexandre João Meneghini

Marta Maria Dias dos Santos

Mary Silva Moraes

Wagna Teixeira Barbosa
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Parecer do Conselho Deliberativo
Em 15/03/2022, obedecendo ao inciso IV do artigo 31 do Estatuto Social, o Conselho Deliberativo da
ACCG apreciou, após a aprovação do Conselho Fiscal, e aprovou as Demonstrações Contábeis da Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, que compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração
dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2021, acompanhado das respectivas Notas Explicativas e
Relatório de Auditoria externa emitido pela empresa Idea Auditores e Consultoria S/S.
Ao longo do exercício de 2021 foram realizadas reuniões específicas para apresentação dos balancetes
mensais, em que foram examinados os indicadores de desempenho financeiro, as contas e despesas/
receitas mensais, 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.
Para o exercício em questão, merecem destaque a concretização da governança corporativa, por meio
da aprovação pelo CDL do Código de Conduta e Ética, documento este elaborado como norma geral
aplicável a toda a instituição que servirá de diretriz para revisão do Regimento Interno da ACCG, bem
como do Regimento do Corpo Clínico, políticas internas, protocolos e procedimentos operacionais, o
que reforça o compromisso institucional com as normas de compliance e as disposições estatutárias.
O relatório os auditores independentes apontaram com ênfase (ponto de atenção) os recorrentes
atrasos nos repasses (pagamentos) pela SMS à ACCG pelos serviços prestados ao SUS. É importante
ressaltar que o tema (atrasos) apontado tem sido objeto de atuação da Diretoria Executiva em
conjunto com os Conselhos Deliberativo e Fiscal, que buscam a regularização junto a SMS.
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 2021.

Goiânia, 15 de março de 2022

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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Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores, Associados e Conselheiros da
Associação de Combate ao Câncer em Goiás - ACCG
Goiânia – GO

Opinião
Examinamos as Demonstrações Contábeis da Associação de Combate ao Câncer em Goiás - ACCG
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas
demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas - NBC TG 1000
(R1), e com a Resolução nº. 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade – ITG 2002 (R1) – Entidades
sem Finalidade de Lucros.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases
Atraso nos repasses da SMS referentes aos recurso do SUS
Chamamos a atenção para a nota explicativa 26, onde menciona que a Prefeitura de Goiânia mediante
a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é responsável pelo repasse mensal dos valores decorrentes de
atendimentos de pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS) cujos valores representam aproximadamente
65% das receitas da ACCG. Ressaltamos que os repasses vêm sendo realizados com atraso devido a
demora, por parte da SMS, em solicitar e autorizar a emissão da nota fiscal, o que tem impactado no
fluxo de caixa da entidade. A administração está buscando a regularização dos repasses junto a SMS para
que o risco financeiro seja mitigado. Nossa opinião não está qualificada em decorrência deste assunto.

Doações de terceiros
A Entidade não tem finalidade de lucros e obtém parte substancial de suas receitas na forma de doações
de terceiros, em espécie e bens (nota 19), as quais somente podem ser identificadas quando registradas
contabilmente. Por essa razão, nossos exames nessa área ficaram restritos, exclusivamente, aos valores
contabilizados. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior.
Os valores correspondentes relativos aos balanços patrimoniais, do resultado e das mutações do patrimônio

64

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

| RELATÓRIO ANUAL 2021

líquido e dos fluxos de caixa, em 31 de dezembro de 2020 foram por nós auditados e emitimos nosso
relatório em 09 de março de 2021 com as seguintes ressalvas que foram regularizadas no decorrer do
exercício: (i) ausência de conciliação dos depósitos e bloqueios judiciais; (ii) limitações de escopo: ausência
de conciliação da conta adiantamentos por conta de férias; (iii) limitações de escopo conta fornecedores:
mensuração, exigibilidade e controle; (iv) ausência de conciliação entre a posição contábil e o relatório
de provisão de férias e seus encargos e (v) retificação de erros de exercícios anteriores.

Aprovação das Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021 elaboradas pela administração da entidade,
serão colocadas em pauta para aprovação dos conselheiros na próxima reunião e para homologação
na próxima Assembleia Geral, conforme definido no artigo 24 do estatuto. É importante ressaltar que
até a data de emissão do nosso relatório, não existe qualquer indicativo de que as demonstrações não
serão aprovadas e devidamente homologadas.

Responsabilidades da administração e da governança pelas Demonstrações Contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias
empresas – NBC TG 1.000 (R1), e com a Resolução nº. 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade
– ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações
Contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em
conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas Demonstrações Contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identif icamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis,

DESEMPENHO 2021 | DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - EXERCÍCIO 2021

65

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Goiânia, 11 de março de 2022

Auditores Independentes S/S
CRC nº GO-001106/O-9
Jackson Lara Ribeiro
Contador CRC GO 12.068/O
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Além dos resultados diretamente ligados à
gestão, muitas notícias e eventos movimentaram
a instituição em 2021.
Com espírito colaborativo e uma rotina marcada
pela gestão compartilhada, foi possível desenvolver
iniciativas muitas vezes inéditas, como as diversas
premiações aos colaboradores nas campanhas
Outubro Rosa, Novembro Azul e Natal.
As importantes doações foram especialmente
representadas pelo alcance das contribuições
para a campanha Amor em Movimento e todos os
colaboradores puderam comemorar as 3 doses da
vacina contra a Covid-19, aplicadas dentro do HAJ.
Além disso, o investimento na criação de um portal
na internet consolidou a nova forma de a ACCG se
comunicar com a sociedade.
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Programa de vacinação
A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
rendeu um programa de vacinação completo contra
a Covid-19, que teve início ainda em janeiro de 2021.
Foram 2 doses de Coronavac e uma dose de reforço da
Pfizer para todos os colaboradores da ACCG aplicadas
ao longo do ano, além da tradicional imunização
contra a Influenza H1N1.

Formatura dos residentes
Dia 26 de fevereiro de 2021, a solenidade de
conclusão do Programa de Residência Médica da
ACCG formou 8 jovens profissionais que escolheram
o caminho da oncologia. Pela primeira vez, a
formatura dos residentes foi realizada virtualmente
devido o cenário da pandemia.

Novo acelerador
em atividade
Depois de meses de instalação e calibração,
a ACCG pôde comemorar o início do
funcionamento do novo acelerador linear

1ª auditoria na Radioterapia

Infinity em maio de 2021. Desde então, os

Entre os dias 03 e 09 de julho, pela primeira vez,

e a qualidade da nova tecnologia, que pode

uma auditoria independente foi realizada no Setor
de Radioterapia. A empresa Activity Auditoria
contribuiu para a revisão e atualização dos fluxos
e processos operacionais e métodos de controle
de qualidade e segurança do paciente.

pacientes têm experimentado a eficiência
reduzir em até 60% o tempo das sessões
e em até 50% o período de tratamento
radioterápico.
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Parceria UOA e Santa Casa de Anápolis
Em julho, foi inaugurado o Cento de Quimioterapia e
Diluição de Antineoplásicos da Unidade Oncológica
de Anápolis dentro da Santa Casa de Anápolis.
A parceria já deu resultados para os indicadores da UOA.
Em 2021, na comparação com 2020, já houve aumento de:

• 14% nas sessões de
quimioterapia;
• 15% nas consultas SUS;
• 36% nas cirurgias.

Fórum ABIFICC
Em outubro de 2021, o vice-presidente da ACCG, Dr. Jales
Benevides, participou do I Fórum de Oncologia: Desafios póspandemia - evento organizado pela Associação Brasileira de
Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, em Brasília.
Acompanharam-no a coordenadora do Setor de Desenvolvimento
Institucional, Deuba Assunção e a Controller, Luciana Santos.

Campanha em prol da Pediatria
A campanha Policiais Contra o Câncer Infantil, realizada há 8
anos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), arrecadou verba
para aquisição de cinco aparelhos de ar-condicionado e um
microscópio, além de medicamentos que serão doados para
as famílias das crianças que fazem tratamento ambulatorial.

Programa de Qualificação da Unimed
Com suporte técnico do Setor de Melhoria Contínua, o HAJ
participou, em dezembro, do Programa de Qualif icação da
Unimed, cujos resultados servirão de base para avaliações da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como uma
contribuição ao trabalho que já vem sendo feito de revisão de
processos e projetos na ACCG.
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ALGUMAS AÇÕES
SOLIDÁRIAS

A empresária Isleila Vieira
do Nascimento, do projeto
Em visita ao HAJ, primeira

da Tiara de Amor, doou 100

dama de Goiânia, Thelma

tiaras especiais com longas

Cruz, doou hortaliças para

tranças de lã colorida para

o Setor de Nutrição.

crianças da Pediatria.

Com ajuda da ONG
Solidariedade Entre
Amigos, voluntariado
do Araújo Jorge
presenteou pacientes
em comemoração ao Dia
dos Pais.

Durante Outubro Rosa,
empresária Jerusa Borges,
diretora da Mary Kay, doou
kits de beleza para pacientes
da nossa Quimioterapia.

Durante o mês de outubro,
Deputado estadual
Amauri Ribeiro doou 40
cestas básicas aos nossos
pacientes mais carentes.

a Rosa Pinheiro Joias
comercializou uma pulseira
da Campanha Outubro
Rosa com 100% da renda
destinada à ACCG.

Ainda no início do ano,
com auxílio ﬁnanceiro
disponibilizado pelo
Governo Federal para o
combate à pandemia, a
ACCG adquiriu testes de
RT-PCR para pacientes e

Eurofarma doou 275 cestas
básicas para famílias de
pacientes do Araújo Jorge.

colaboradores.

Centenas de perucas
serão confeccionadas
com a doação de cabelo
feita pelo empresário
Ricardo Pereira, de Bom
Jardim de Goiás!

A empresa Nutriex doou
5 mil máscaras N-95 para
equipe assistencial do HAJ.
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Inaugurado em
outubro, Ryori Culinária
Japonesa realizou
jantar beneﬁcente em
prol do HAJ.
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Em 2021, os leilões solidários tiveram que ser
reinventados ao serem realizados virtualmente.
Mesmo assim, continuaram como grandes
parceiros pela causa da ACCG. A renda
arrecadada em todos os leilões foi destinada
à reforma do Centro Cirúrgico.

Empresa Amiga do
HAJ, CDA Alimentos
doou 09 toneladas de
arroz.
Leilão de Bom Jardim de Goiás

Campanha Amor
em Movimento:
Com a doação da
Quality Mídia Exterior,
nosso pedido por
solidariedade ganhou

Leilão de Piranhas

as ruas.
Leilão de Montes Claros de Goiás

Polícia Penal de
Goiás fortaleceu a
luta contra o câncer
doando fraldas e leite
em pó para os nossos
pacientes.

Leilão de Urutaí

O trabalho dos voluntários

Leilão de Vianópolis

manteve-se suspenso
em 2021, mas alguns
contribuíram de forma
remota e outros, já
vacinados e fora do grupo
de risco, desenvolveram
atividades com pacientes
ambulatoriais, como o
projeto do Chá.

Leilão de Goianápolis
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Campanha

em

MO

N TO

Dia 01 de setembro, foi lançada a campanha Amor em Movimento
de captação de recursos para reformar todo o primeiro andar
do HAJ, onde estão localizados o Centro Cirúrgico e os Setores
de Terapia Intensiva (STI) e Esterilização de Materiais (SEH).
Foram arrecadados R$2.401.785,91 milhões em pouco mais de
4 meses para a obra que será finalizada em 2022.

Empresas amigas do Hospital de Câncer Araújo Jorge
Sua parceria ajuda a salvar milhares de vidas.

Setor de Desenvolvimento Institucional

(62) 98589-8828

Juntos contra o câncer, pela
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CONCURSOS:
SEXTA ROSA E
BIGODE DE RESPEITO
Outubro Rosa
Até mesmo a gestão de eventos da
ACCG passou a ser compartilhada:
Uma parceria entre as áreas de
recursos humanos, comunicação,
financeiro, compras e captação de
recursos, tornou possível uma ação
inédita de conscientização sobre
o câncer de mama, premiando as
decorações mais criativas durante
o Outubro Rosa.

Novembro Azul
Um assunto marcado pelo
preconceito foi tratado com
leveza no Concurso Bigode
de Respeito, que premiou
o melhor bigode entre os
colaboradores da ACCG
durante o Novembro Azul,
mês de conscientização sobre
o câncer de próstata.
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NATAL
PREMIADO
Não só a data do Natal, mas todo o mês de
dezembro vibrou no espírito de celebração
e agradecimento aos colaboradores. Foram
centenas de prêmios distribuídos (por
meio de sorteios virtuais) pela Gerência
de Recursos Humanos, com a parceria de
doações, além de vale-folga de aniversário
para cada um dos 1340 profissionais.
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NOVOS
CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
O ano de 2021 representou consolidação e avanço
ao mesmo tempo na comunicação institucional,
representados por duas grandes conquistas
na forma de dialogar com os vários públicos.
Em março, foi lançado o primeiro Podcast
da ACCG, chamado Vai de Vida, disponível
no Spotify e no nosso canal no Youtube.
Mensalmente, o público pode ouvir, gratuitamente,
programas completos com informações sobre
o tratamento oncológico, sempre através de
entrevistas com médicos e pacientes do HAJ.
Em julho, foi dada a largada para a construção do
novo website da ACCG, a ser lançado em março
de 2022. Com isso, o site atual, criado há 16 anos,
será substituído por uma plataforma moderna,
responsiva, com navegação dinâmica e conteúdos
úteis e interessantes tanto para pacientes quanto
para colaboradores, passando por doadores e
fornecedores.

Aponte a câmera do seu celular para
o QR Code e acesse nosso site!
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GESTÃO 2020/22
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Em consonância com o estatuto, resoluções e
normas superiores que regem as atividades da
ACCG, esta gestão - que teve início em 2018 e será
finalizada em 2022 – buscou manter as conquistas
da primeira metade do trabalho, avançando,
portanto, na gestão eficiente e na qualidade da
assistência de 2020 pra cá.
Ainda há muito a ser desenvolvido. No entanto,
foi possível estabelecer as bases para uma nova
ACCG, administrativamente menos pessoalista
e mais profissionalizada. Exemplos disso são a
implantação da gestão compartilhada, das políticas
e regulamentos e de uma controladoria robusta,
além da reestruturação inédita da área financeira e
níveis de controle (capitaneadas pelo TASY) jamais
vistas.
Este conjunto de passos no rumo da conformidade
e da ef iciência representa, sem nenhum teor
propagandístico, uma viabilidade de recuperação
e um futuro mais sustentável do que o cenário
de inconsistências acumuladas, interrompidas a
partir de 2012.
Neste capítulo, portanto, seguimos buscando a
coerência com aquilo que foi proposto, expondo
o plano de trabalho planejado versus os pontos
principais daquilo que foi possível executar.
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REALIZADO
Implantação da etapa de

1

Estender os princípios e os módulos
da Assistência Integral a todas as
áreas que lidam com o paciente e o

MODELO DE
ASSISTÊNCIA ATI

público em geral.
Inserir e consolidar os princípios
da ATI (assistência integral) no
treinamento do pessoal que atende o
público, pacientes e familiares.

Acolhimento da ATI (Atenção
Transdisciplinar Integral) junto
com correspondente módulo
do TASY em todas áreas de
atendimento na ACCG.
Atendimento sistemático pelas
equipes transdisciplinares
dos pacientes em início
de tratamento nos setores
assistenciais.

Instituído o Plano Tático de Ações
(PTA) das ações gerenciais atrelado
aos Planos de Ação Setoriais (PAS),
em coerência com as diretrizes do
Plano Anual de Ações (PAA).
Implantado o Sistema de Gestão

2

MODELO
DE GESTÃO

Planejamento das Ações em todas as

de Demandas (SGD), ferramenta de

atividades da ACCG, com aplicação

controle, organização e otimização

rotineira das ferramentas de gestão de

de todas as demandas e decisões

processos nos setores e departamentos.

compartilhadas da instituição.

Incrementar a revisão sistemática e

Implantada agenda de

a melhoria contínua dos processos e

apresentação periódica dos

aperfeiçoar o novo modelo de Prestação

Balancetes à DEX e ao Conselho

de Contas com balancetes mensais.

Deliberativo.

Comparar o realizado com o planejado:

Com relatórios de desempenho,

avaliar mensalmente o desempenho

as gerências acompanham

com base nos resultados de ações

mensalmente os indicadores/

planejadas e orçamentadas, a partir dos

resultados/metas de suas áreas e

indicadores, objetivos e metas.

das áreas assessoradas.

Gestão Compartilhada: estender e

Implantada a Gestão

intensificar a colaboração ativa entre

Compartilhada, com ﬂuxos

DEX e Unidades aos departamentos,

definidos e uso da ferramenta

além de intensificar o necessário

SGD, para discussão e decisão de

alinhamento com o Conselho

processos e projetos das gerências

Deliberativo.

e áreas assessoradas.

Aperfeiçoar o controle dos processos,

Fortalecida e consolidada a área

dos contratos e dos documentos em

de Controladoria, com gestão

todas as atividades da ACCG.

de contratos ativa e atuante,
além do acompanhamento da
contratualização com o gestor
municipal.
Implantadas ferramentas de
controle e organização na AGENDA
DEX, na qual foram registradas
quase 5 mil atividades em 2 anos.
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PLANEJADO

REALIZADO
Política de pessoal validada e

Apoiar os gerentes e
facilitadores para assessorarem
os departamentos e setores

3

implantada;.
Implantado, nos setores de alto

assistenciais no planejamento local.

índice de turnover, projeto de

Incrementar o desenvolvimento

colaboradores por 6 meses.

acompanhamento de novos

do pessoal com vistas à melhoria

GESTÃO
DE PESSOAS

da assistência e do atendimento

Implantado o ﬂuxo de

ao público, dentro das diretrizes do

admissão e demissão dentro

modelo de assistência integral -ATI

da ferramenta SGD.

e da gestão por processos.
Manter e melhorar os benefícios
para os colaboradores de acordo
com a meritocracia e a viabilidade.

Aumento de treinamentos e
processos seletivos internos,
com foco na retenção e
capacitação de talentos.

Consolidar os Princípios da
Governança Corporativa
como fundamentos da gestão
eficiente a fim de comprovar a
conformidade com as normas
superiores e internas (compliance),
garantir credibilidade à

4

organização e reduzir os riscos de

CEBAS renovado.

perdas de certificações (CEBAS)

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

e de oportunidades por conta de

14 políticas e regulamentos

não conformidades e fragilidade

gerenciais criados.

da accountability.
Está em andamento melhoria
no ﬂuxo de publicação dos
Adequação às normas: manter

Procedimentos Operacionais

regularizados alvarás, protocolos de

Padrão (POPs).

segurança do paciente e demais
exigências que determinam o

Criado comitê para

status de regularidade para o

implantação da Lei Geral de

funcionamento da organização:

Proteção de Dados (LGPD).

Ministério da Saúde/SUS, Vigilância
Sanitária, Corpo de Bombeiros,
Portaria 1399, legislação trabalhista,
LGPD, ONA, Lei dos 60 dias, etc.
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REALIZADO

Aplicar o Plano de Comunicação
Corporativa Interna e Externa.
Relações Internas: divulgar dados
e otimizar a participação dos
colaboradores e do Corpo Clínico nas

5

Comunicação.

discussões através do planejamento e

Está em andamento novo site

decisões compartilhadas dos setores e

institucional (para substituir o

departamentos.

atual criado há 16 anos).

Relações externas: intensificar as

Em dois anos, aumento de 84%

parcerias com planos e seguros saúde,

da presença positiva da ACCG

autoridades sanitárias e órgãos públicos,

na imprensa.

visando minimizar conflitos e tirar o

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

Implantada Política de

máximo de proveito das parcerias com
base nas boas relações, no respeito

Criadas publicações internas
para públicos e objetivos

mútuo e na credibilidade da organização.

especíﬁcos.

Ampliar a base de comunicação

Em 2 anos, foram produzidos

institucional com os agentes políticos,
sem “politicagem” partidária.
Dar clareza à comunicação de projetos e
propostas visando a captação de recursos
junto a fontes de recursos: empresas,
agências e fundos de fomento nacionais
e internacionais.

mais de 500 materiais
especíﬁcos para área de
captação de recursos.
Em 2 anos, foram produzidos
cerca de 150 materiais
especíﬁcos para área de
recursos humanos.

Padronizar e produzir material e peças de
divulgação, ampliar e otimizar os meios
habituais e modernos de comunicação.

6

Adaptar e equipar uma sala cirúrgica
exclusiva para os cirurgiões da ACCG.
Realizar as obras de adaptação do Serviço

UOA – UNIDADE
DE ANÁPOLIS

de Oncologia Clínica e Quimioterapia
nas dependências da Sta. Casa para
atendimento aos pacientes do SUS.
Construção das instalações hospitalares

Inaugurado Centro de
Quimioterapia e Diluição de
Antineoplásicos dentro da Santa
Casa de Anápolis como parceria
para viabilizar a manutenção
da Unidade Oncológica de
Anápolis.

para regularização definitiva da Unidade
de Anápolis.

7

Replanejar todas as atividades do IEP com

IEP – INSTITUTO
DE ENSINO E
PESQUISA

a finalidade de otimizar os resultados

Foi realizada revisão da

financeiros.

metodologia de remuneração
nos cursos. No entanto, ainda

Transformar o IEP num centro de

não praticada, uma vez que

formação profissional e escola mais

a pandemia impossibilitou a

diversificada e autossustentável.

realização de cursos.
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REALIZADO

Dependência excessiva do SUS e dos
recursos extraordinários:

a) Ampliar a Política de Investimentos
visando manter e melhorar a qualidade
dos serviços e o retorno financeiros de
receitas de serviços;

b) Acelerar o processo de Certificação
ONA;

c) Melhorar a qualidade do atendimento
ao público e aplicar os princípios e
módulos da Atenção Integral em todos os
setores assistenciais da ACCG;
Em andamento, negociação com

8

Obsoletismo da estrutura física e

possíveis parceiros para executar

sucateamento do Parque Tecnológico

o Plano de Expansão para novas

(equipamentos médico-hospitalares):

instalações do HAJ e adequação
da UOA.

FINANÇAS – VISÃO
a) Plano Diretor de Edificação: construção
das novas instalações do HAJ e da UOA;

Em 2 anos, foram realizadas
dezenas de obras, com destaque
para a reforma de todo o 1º andar

b) No curto prazo, reformas para cumprir

do HAJ com recursos doados.

a legislação sanitária e melhorar a
qualidade das instalações do HAJ;
Em 2 anos, cerca de R$ 9 milhões
em emendas parlamentares,
Buscar Emendas de Bancada para

com a aquisição de quase 1.500

equipamentos de maior valor:

equipamentos.

ressonância, tomógrafos e outros.

Abastecer sistematicamente o Fundo
Patrimonial recém criado, com doações
e sobras operacionais e outras fontes
viáveis.

Intensificar o Projeto de Otimização
de captação buscando recursos de
toda natureza permitidos pela Lei e a
adequação recente do Estatuto com esta
finalidade.
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