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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

Irmandade da Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo 

CNPJ nº 62.779.145/0001-90
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020

Notas explicativas às Informações Financeiras 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais - R$)

 
 Social reavaliação Patrimonial acumulados Total

Transferência do superávit acumulado para o patrimônio social 34.496 - - (34.496) -

Realização da avaliação patrimonial - - (11.852) 11.852 -
Realização da reserva de reavaliação - (1.749) - 1.749 -

Transferência do superávit acumulado para o patrimônio social 4.540 - - (4.540) -

Realização da avaliação patrimonial - - (4.636) 4.636 -

para investimento - ajuste ao valor justo - - 28.864 - 28.864
Realização da reserva de reavaliação - (1.022) - 1.022 -

  31/12/2020
   (reapre-
Ativo Notas
Circulante

Direito de prestação de serviço 7 12.050 4.109

Doação por espólio 8 82.612 -
Outros créditos 9 20.862 25.853
Total do ativo circulante  200.959 117.642
Não circulante

Depósitos judiciais  7.515 7.393
Transferência do direito de construir 10 125.743 117.402

Outros créditos 9 4.710 7.110
Total do ativo realizável a longo prazo  293.121 278.949
Propriedades para investimentos 11 677.309 678.682

Direito de uso  404 1.899

Total do ativo não circulante  1.199.907 1.197.265
Total do ativo  1.400.866 1.314.907

   31/12/2020
   (reapre-
Passivo Notas
Circulante
Fornecedores 13 112.973 117.149

Outras contas a pagar 18 54.750 28.215
Passivo de arrendamento  404 1.899
Total do passivo circulante  564.408 725.840
Não circulante

Provisão para riscos e processos judiciais 21 46.212 168.094

Outras contas a pagar 18 12.462 14.050

Conta corrente a pagar 20 58.473 51.860
Total dos passivos não circulantes  639.027 520.687
Patrimônio líquido 22
Patrimônio social   (238.989) (243.529)
Reserva de reavaliação   18.677 19.699
Ajuste de avaliação patrimonial   311.898 287.670
Superávit acumulado  105.845 4.540
Total do patrimônio líquido  197.431 68.380
Total do passivo e patrimônio líquido  1.400.866 1.314.907

   31/12/2020
   (reapre-

 e contratos de gestão hospitalar 23 376.219 332.060
Receitas de convênios e de assistência
 ao Sistema Único de Saúde - SUS 24 252.853 243.283
Receitas de convênios e particulares 25 156.055 123.340
Outras receitas 26 142.484 73.753
Receita com gratuidade  501 336

Receita operacional líquida  930.162 773.536
Custos dos serviços prestados 27 (571.906) (500.739)

Despesas gerais e administrativas 28 (244.874) (251.824)
Depreciações e amortizações  (7.543) (11.260)
Despesas com gratuidade  (501) (336)

  (240.957) (188.326)
Resultado operacional antes das

117.299 84.471

 de operações em continuidade  100.187 (9.061)
100.187 (9.061)

Demonstração do resultado

  31/12/2020
  (reapre-

Ajuste por

Constituição de juros de fornecedores em atraso 1.874 14.518
Atualização de valor justo de propriedades
 para investimentos 1.637 (57.675)
Atualização de valor justo da transferência
 do direito de construir (8.341) -
Depreciações e amortizações 16.458 18.332
(Reversão)/provisão para perda de crédito

Provisão para perda de crédito esperada
 de direito de prestação de serviço 1.020 -
Doações de propriedades para investimentos (4.736) (2.951)

Provisão/(reversão) para riscos e processos judiciais,

 
Variações nos ativos e passivos

Direito de prestação de serviço (8.961) (192)

Depósitos judiciais (122) (509)

Doação por espólio (82.612) -
Outros créditos 7.391 (21)

Fornecedores (6.050) 2.016

Conta corrente a pagar 6.613 (6.563)
Outras contas a pagar (96.013) 2.713
Pagamento de contingências (16.655) (17.357)

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Recursos provenientes da alienação
 de propriedades para investimento 33.415 3.109

 - amortização de juros (43.791) (11.988)
Arrendamentos pagos (1.495) -

Demonstrações do resultado abrangente

 31/12/2021 31/12/2020
100.187 (9.061)

 para investimento - ajuste ao valor justo 28.864 -
Resultado abrangente total 129.051 (9.061)

1 Contexto operacional: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
-

tivos, considerada um dos mais importantes centros de referência hospitalar 
do Brasil, domiciliada no Brasil e com sede na Rua Dr. Cesário Mota Junior nº 

-
jam aplicados em seus hospitais, garantindo a continuidade da assistência à 
população. A instituição atende pacientes provenientes de todo o estado de 
São Paulo, e de outros estados do Brasil. A Irmandade tem como atividade 
principal a prestação de assistência médica através de suas unidades hospi-
talares. 
da Saúde de São Paulo para a gestão hospitalar e de Integração ao Sistema 
Único de Saúde - SUS, do Hospital Central e do Hospital Geriátrico Dom Pe-

Paulo para Administração do Hospital São Luiz Gonzaga e o Centro de Saú-
 -

-
do com prestação de serviço de saúde suplementar, além de uma Unidade 

 Plano da Ad-
ministração: A é a 
mais antiga Instituição Assistencial e Hospitalar em funcionamento na cidade 

hoje atende grande parcela da população não só da cidade de São Paulo, 

-
-

 A Irmandade iniciou 

-

 A pandemia da COVID-19
chegou com força no Brasil em março de 2020 e seguiu com pico de alta 
incidência de casos no 1º semestre de 2021. Com o advento das vacinas, 
o Brasil foi conseguindo o controle -
tante diminuição no cenário de contágios e mortes. Muitos pacientes com 
outras doenças precisaram postergar seu atendimento médico neste longo 

 
demanda de pacientes em sua emergência com doenças mal controladas 
ou com agravamento de estado de saúde por não acompanhamento ade-

ao sistema de saúde e à Irmandade. A Santa Casa de São Paulo foi um dos 

agravado pelo enfrentamento da pandemia. O Hospital Central da Santa Casa 

de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Esse 

valor agregado. -

280.000.000. A Mesa Administrativa da 
aprovou, por unanimidade, esta venda da operação do 

de planos de saúde e particulares. 
da venda da operação e do aluguel do imóvel à Rede D’Or São Luiz para 

pacientes do SUS. 
-

litando a paralização dos pagamentos dos juros do último trimestre de 2021. 
-

2022 para maio do mesmo ano. Com todos os esforços, a Irmandade segue 

nossos clientes. 
-

para todo o Brasil.  Pandemia Covid-19: No dia 31 de janeiro de 2020, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a doença ocasionada 

os continentes. Com o intuito de impedir e retardar a contaminação, medidas 
como isolamento e restrições de circulação foram implementadas em diver-
sos locais do Brasil. No ano de 2020 o impacto causado pela pandemia nas 

-

dos leitos destinados para o tratamento da Covid-19. 

de saúde para a continuidade de seus tratamentos de rotina e/ou eletivos co-
 O resultado foi um

demais procedimentos em pronto socorro ao longo de todo o primeiro se-

mestre de 2021  Os Serviços de 
Saúde da Irmandade seguiram atuando como hospitais de referência para o 

-
dos pela Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura Municipal de São Pau-

serviços e recursos humanos. Neste enfrentamento da pandemia do Coro-

essenciais para a Irmandade por meio de doações. 2 Base de preparação: 
 Declaração de conformidade: -

pela Irmandade e estão sendo apresentadas conforme as práticas contá-

-
ção Técnica Geral (ITG) 2002 (R1) - “Irmandade sem Finalidade de Lucros”, 

-

transição para CPCs (1º de janeiro de 2009). -
-
-

 Essas 

 

 Reapresentação para correção de erros: Após a emissão das demons-

-

 -
  Apli-

registradas no ativo circulante no montante de R$ 14.893;  Direito de pres-

R$ 4.109 referente;  -
-

  Saldo devedor no passivo registrado na 
-

  
  Passivo de arrendamento registrado 

  Honorários médicos 
-

res no montante de R$ 1.900;  Receita com aluguel registrado no grupo de 

25.146;  Mensuração e divulgação da receita e despesa com gratuidade 
no montante de R$ 336; e  Custo com pessoal e encargos no montante de 

despesa;  

para outras despesas. -

 Os erros foram corri-

 Originalmente  Reapre-
Balanço Patrimonial apresentado Ajuste sentado
Ativo
Circulante

 34.609 (33.691) 918
48.658

Direito de prestação de serviço - 4.109 4.109
Outros créditos 7.065 18.788 25.853

Não circulante
- 14.893 14.893
- 127.596 127.596
- 4.555 4.555

Total do ativo realizável a longo prazo

Direito de uso - 1.899 1.899

 Originalmente  Reapre-
Passivo apresentado Ajuste sentado
Circulante
Fornecedores 117.147 2 117.149

Outras contas a pagar 30.116 (1.901) 28.215
Passivo de arrendamento - 1.899 1.899
Conta corrente a pagar 47.305 (47.305) -

Conta corrente a pagar - 51.860 51.860

 Originalmente  Reapre
Demonstração do resultado apresentado Ajuste sentado
Receita de alugueis 25.146 (25.146) -
Receita com gratuidade - 336 336

Custos dos serviços prestados (192.154) (308.585) (500.739)

Despesa com pessoal e encargos (428.578) 428.578 -
Despesas gerais e administrativas (128.032) (123.792) (251.824)
Depreciações e amortizações (18.332) 7.072 (11.260)
Despesas com gratuidade - (336) (336)

21.873 75.858

DFC - Demonstração Originalmente  Reapre-
 do Fluxo de caixa apresentado Ajuste sentado
Doações de propriedades para investimentos - 2.951 (2.951)

Variações nos ativos e passivos

(8.289) (192) (8.097)
Direito de prestação de serviço - 192 (192)

(10.893) 1.964 (12.857)
FGTS - anterior a 1989 (1.964) (1.964) -
Conta corrente a pagar (6.737) (174) (6.563)
Caixa líquido gerado nas
 atividades operacionais 
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Fluxo de caixa das atividades de investimento

 para investimento (2.951) (2.951) -

 nas atividades de investimento 

 e equivalentes de caixa 

 2.516 - 2.516

 (18.798) 19.675

 
Os auditores antecessores não reemitiram o relatório de auditoria relacio-

de 2020 da Irmandade. 

NE 13 - Fornecedores   2020
 Originalmente  (Reapre-
 
Medicamento, material médico e nutrição 48.756 (3.103) 51.859
Prestação de serviço de
 conservação e limpeza 5.476 (196) 5.672
Segurança e portaria 3.704 - 3.704
Informática 4.235 (330) 4.565

Prestação de serviços de manutenção
  (2.014) 2.014
Prestação de Serviços médicos - (6.516) 6.516
Outros 7.952 (1.110) 9.062
Juros e multas por atraso (a) 28.417 - 28.417

NE 21 - Provisão para riscos   2020
 e processos judiciais Originalmente  (Reapre-
 

- 21.337

 
   2020

 Originalmente  (Reapre-
 Apresentado Ajustes 
Doações 62.923 - 62.923
Receitas escolares 6.480 - 6.480
Recuperação de despesa - 500 500
Campanha cupom e vida - 1.844 1.844
Outras 4.350 (2.344) 2.006
 
a  Base de mensuração: 

 -
rados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado e as propriedades 
para investimentos mensuradas ao valor justo. b  Moeda funcional e moeda 
de apresentação: 

 c  Uso de estimativas e julgamentos:

e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As esti-
-

mativas são reconhecidas prospectivamente. Mensuração do valor justo: 
-
-

ceiros. -
tração da Irmandade. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, 

 Infor-

 Nota explicativa 11 
- Propriedade para investimentos; Nota explicativa 33 - -
ceiros. 3 Principais práticas contábeis: 

  
Contas a receber: 

-
dos da provisão para perda de crédito esperada. A provisão para perda de 

-
te análise de riscos e levando em consideração a análise histórica da recu-
peração dos valores em atraso e a vencer. O valor da provisão é a diferença 

 

ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
 Estoques: 

o mercado e correspondem aos itens de materiais hospitalares, medicamen-
tos e materiais de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendi-

-
  Imobilizado:

Reconhecimento e mensuração: 
-

 O custo inclui gastos 

pela Administração. 

 
Custos subsequentes: Itens do custo de reposição de um componente do 

no resultado conforme incorridos. Depreciação: A depreciação é calculada 

longo de sua vida útil estimada. A depreciação é reconhecida no resultado 

 As vidas úteis médias estimadas para o 

do se os critérios de 
do serviço diário da propriedade para investimento. Após o reconhecimento 

 Ganhos ou perdas re-
sultantes de variações do valor justo das propriedades para investimento são 

-

-
do do desreconhecimento da propriedade para investimento, a Irmandade 

-

contraprestações devidas ao comprador (caso haja). Transferências são fei-
tas para a conta de propriedade para investimento, ou dessa conta, apenas 

-

até a data de alteração de uso. Desde a aplicação em 2015 a Irmandade 

totalidade de suas propriedades para investimentos.  Ativos arrendados:
-

mento Técnico CPC 06 R1 (IAS 17) - Operações de Arrendamento Mercantil. 
-

cer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado 
para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo 

-
  Obrigações trabalhistas: 

-

não pagas são atualizadas com multas e juros, por competência, até a data de 
  Benefícios a funcionários: A Irmandade não 

 : Reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
-

sação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo cus-
to amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias, 

 14. Os vencimentos em até 12 me-
ses são reconhecidos no passivo circulante e acima de 12 meses no passivo 
não circulante.  Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: 
Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo seu custo de 

-
 Os passivos circulantes e não circulantes são 

 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Irmandade é 
parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são cons-

-
 A avaliação da 

  Outras provisões: 
-

-
  Ajuste a valor presente de ativos e

passivos: A Irmandade, de acordo com o NBC TG 12- Ajuste a valor presente, 
analisou suas contas de ativos e passivos em relação aos valores realizáveis 

-
levantes de AVP e, portanto, nenhum ajuste foi reconhecido nas demonstra-

  Apuração do resultado contábil: As receitas, os cus-
tos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com

 As receitas são reconhecidas de acordo 
-

 Para os contratos de gestão, a receita é reco-

 valores previs-

como redução das respectivas receitas.  Subvenções governamentais: 

a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (“SES”) e contratos de convê-

Subvenção para custeio - 
fazer face às despesas incorridas. Subvenções para investimentos - As 

-
-

 estimada.
 Receitas com trabalhos voluntários: -

pretação ITG 2002 (R1) - Irmandade sem Finalidade de Lucro, a Irmandade 

sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os mon-

-
-

 Receita de aluguel de propriedade para investimento: A receita de alu-
guel de propriedade para investimento é reconhecida como outras receitas 
pelo método linear durante o prazo do arrendamento. Incentivos de arrenda-
mento concedidos são reconhecidos como parte integral do valor total dos 

  Receita de doações: As receitas 
-
-

recursos.  : Reconhecimento: As contas a re-

-
do a Irmandade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.

-

mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, 

-
mento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 

-

 No desreconhecimento de um pas-

-
vos assumidos) é reconhecida no resultado. (ii) Compensação: Os ativos

Irmandade tenha atual-

passivo simultaneamente.  Pronunciamentos novos ou revisados apli-
cados pela primeira vez em 2021: A Irmandade aplicou pela primeira vez 

-
dos em 1º de janeiro de 2021 ou após essa data. A Irmandade decidiu não 
adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração 

 Alterações no 

de Juros de Referência As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 
-

  -

 
-

tinuado.  

-

 -
cios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos

As alterações pre-
veem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 

-
 

-

A alteração pretendia a ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como o 
impacto da pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 2021, 

-
dos em, ou após, 1º de janeiro de 2021. No entanto, a Irmandade ainda não 

-
do da norma.  Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e
interpretações novas e alteradas, mas não ainda em vigor até a data de emis-

A Irmandade pretende adotar essas normas e interpretações novas e altera-
 IFRS 17 - Contratos de seguro

Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (CPC 50 

-
nhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Ao entrar em vigor,

emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro 
(como de vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independen-

-
-

-

  Uma adaptação 
-

.  -
cação de prêmio) principalmente para contratos de curta duração. A IFRS 17 

sendo necessária a apresentação de valores comparativos. A adoção ante-

mesma data ou antes da adoção inicial da IFRS 17. Essa norma não se apli-
ca a Irmandade. -
lante ou não circulante Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos 

-
  

   Que essa 

seu direito de postergação;  

 As alterações são válidas para 

-

 
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma 

As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas con-

eles esclarecem como as Irmandades usam as técnicas de medição e inputs 
 As alterações serão vigentes 

-
 Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice 

Em fevereiro de 2021, o
IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS 

-

-
 As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para 

-
 Anos

Instalações 25
 10

Benfeitorias em propriedades de terceiros 20

Computadores e periféricos 5
5

Os métodos de depreciação e as vidas úteis são revistos a cada encerra-

 : Um ativo 

tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu 
-

 
-

  Propriedades para investimentos: Propriedades 
para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos 

-

-

 
 -

dos pelo valor justo por meio do resultado. -
cação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: -

-

-
 (i) Desreconhecimento: A Irman-

-

 
-

A Irmandade está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas 

Caixa e equivalentes de caixa  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 

 
(a) referem-se as aplicações no curto prazo em Certificado de Depó-

-
jeitas a um insignificante risco de mudança de valor. De acordo com 
os contratos de convênio e/ou gestão, a Irmandade deve aplicar os 

efetivamente aplicados em sua finalidade (custeio ou investimento).
 refere-se ao saldo em caderneta de poupança com rendimento mensal 

-
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Aplicações Financeiras  31/12/2020
 (reapre-

 31/12/2021 

Circulante(a) 1.361 918
15.447 14.893

(a) 
-

-

 -
ção contratual para cumprimento da garantia acessória do empréstimo com 

-

Contas a receber  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Convênios 54.161 48.462
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo 6.906 22.877
Sistema Único de Saúde - SUS 15.815 18.429

Pacientes particulares 1.941 1.272
Mensalidades 856 562

  31/12/2020
 31/12/2021 
  Provisão  Provisão
 Saldo para crédito Saldo para crédito
 contábil de liquida- contábil de liquida-
 bruto ção duvidosa bruto ção duvidosa
A vencer 39.769 (152) 43.601 (46)
Vencidos até 60 dias 11.323 (7.847) 3.315 (286)
Vencidos de 61 a 180 dias 11.925 (10.515) 2.117 (589)
Vencidos acima de 181 dias 29.394 (28.976) 54.354 (53.808)
 

-

Adições (8.723)
Reversões 6.133

Adições (31.150)
Reversões 14.493

(a) 
-

de de São Paulo R$ 11.862 e Prefeitura Municipal de São Paulo R$ 12.034.
Direito de prestação de serviço  31/12/2020

  (reapre-
 31/12/2021 
Direito de prestação de serviço (a) 13.070 4.109

 
(a) refere-se aos serviços prestados de assistência à saúde gerados até a 

-

31/12/2021 31/12/2020
  Provisão  Provisão
 Saldo para crédito Saldo para crédito
 contábil de liquida- contábil de liquida-
 bruto ção duvidosa bruto ção duvidosa
de 1 à 30 dias 7.462 (15) 3.472 -
de 31 à 90 dias 3.556 (90) 198 -
de 91 à 180 dias 886 (76) 325 -
de 181 à 360 dias 506 (179) 114 -
à mais de 360 dias 660 (660) - -

-
Doação por espólio 31/12/2021 31/12/2020

Ações em investimentos 32.271 -
 -

-
ção testamentária aos diversos legatários, conforme descriminados na parti-

-
  

no montante de R$ 50.341;  
  imóveis 

de propriedades para investimentos no montante de 4.451. A contrapartida 

9 Outros Créditos  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 

Adiantamentos 3.460 5.489

Desapropriação - 2.844
Consórcios em andamento 2.752 1.604
Venda de imóveis 1.749 1.738
Despesas antecipadas 1.628 1.455
Outros 401 1.046

 Geral da Fazenda Nacional em 19 de março 
-

dade. Dessa forma o saldo remanescente dos precatórios, incluindo as 
suas atualizações monetárias, além da venda de imóvel foram transferidos 
para a conta judicial vinculada ao processo e utilizado para o pagamen-

saldo a favor da Irmandade. Em 2021 a movimentação do saldo foi de R$

10 Transferência do direito de construir 31/12/2021 31/12/2020
Transferência do direito de construir 125.743 117.402
 

tica vem sendo mantida de forma consistente desde então. Essa decisão 

-

do valor justo em propriedades para investimentos foi apurado uma mais 

de avaliação patrimonial. A movimentação das propriedades para investi-

 31/12/2021 31/12/2020

Adições por doações 285 2.951
Doação por espólio (a) 4.451 -

  28.864 -

 

 c) Refe-

-
feridos para propriedades para investimentos. De acordo com o NBC TG 28 

-
ção patrimonial. Baseado em um laudo de valor justo efetuado por espe-

ativos de R$ (1.637

 e) A Administração efetuou a 
-

 -

-
vestimento no montante de R$ 14.174 referente as propriedades localizadas 

-
 12 Imobilizado: A movimentação 

 31/12/2020   Trans-
 (reapre- Adi- Bai- ferên- 31/12/
Custo 
Terrenos 91.682 - - (79) 91.603

 76.273 - - - 76.273
Instalações 86.234 308 (74) - 86.468

de Informática 8.416 224 (160) 461 8.941
 19.710 1.133 (662) 1.557 21.738

 1.591 - - - 1.591
Má
 e instrumentos 99.342 5.131 (3.793) 12.844 113.524
Benfeitorias em imóveis
 de terceiro 4.900 - - - 4.900

 em andamento 15.985 - (10) (14.862) 1.113

Depreciação
(32.829) (2.128) - - (34.957)

Instalações (38.528) (3.563) 5 - (42.086)
de Informática (6.710) (673) 122 - (7.261)

 (14.093) (1.515) 449 (1) (15.160)
 (1.591) - - - (1.591)

 e Instrumentais (67.942) (6.869) 3.433 1 (71.377)
Benfeitorias em imóveis
 de terceiro (4.900) - - - (4.900)
Realização de ativo - - - - -
Total depreciação 

     31/12/
    Trans 2020
  Adi- Bai- ferên- (reapre-
Custo
Terrenos 91.682 - - - 91.682

Instalações 85.108 1.822 - (696) 86.234

1.591

 e instrumentos 93.751 12.430 (6.839) - 99.342
Benfeitorias em imóveis
 de terceiro 4.900 - - - 4.900

 em andamento 1.123 14.862 - - 15.985

Depreciação

Instalações (35.232) (3.470) - 174 (38.528)
(6.710)

- (1.591)

 e instrumentos (68.672) (5.777) 6.507 - (67.942)
Benfeitorias em imóveis
 de terceiro (4.900) - - - (4.900)

 
investimento.
13 Fornecedores  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Medicamento, material médico e nutrição 50.112 51.859
Juros e multas por atraso(a) 25.804 28.417
Prestação de serviços 14.099 7.354
Prestação de serviços médicos 4.990 4.616
Informática 3.953 4.565
Prestação de serviço de conservação e limpeza 4.137 5.672
Honorários médicos 3.834 1.900
Segurança e portaria 2.255 3.704
Outros 3.789 9.062
 
(a) Referem-se ao saldo das atualizações de multa e juros de todos os 

carência na amortização do principal de mais 15 meses, e pagamento men-
 Após o 

à fevereiro de 2020 no valor de R$ 3milhões/mês. 
aditamentos do contrato para a prorrogação do prazo de pagamento das 
prestações mensais, foram suspensos os pagamentos, incluindo os encargos

-

 Em fevereiro de 2021, conclu-

-

-
-
-

celas, os pagamentos foram retomados. 
Garantia: 

em decorrência da prestação de serviços pela Irmandade ao Sistema Único 
de Saúde - SUS. Garantias Acessórias: Cessão Fiduciária de Direitos Cre-

-

-

a renegociação, o valor passa a ser de R$ 180. Alienação Fiduciária de Bem 

credor), devendo apresentar uma amortização no valor de R$ 100.000 até 
 Cessão Fiduci-

 Cláusulas Financeiras Restritivas: Em 31 

-
mente. Pelo fato do descumprimento das cláusulas restritivas, a Irmandade

-
vo circulante. -

-

-

contratados, ou seja, mantendo-se as carências e vencimentos das par-
celas de principal a longo prazo. 
em fevereiro de 2021, a Irmandade está adimplente com as cláusulas con-
tratuais. 

 31/12/2021 31/12/2020

Captações 67.494 27.622
Juros passivos e outros encargos 54.812 59.141

Salários, férias e contribuições sociais: A Irmandade possui as se-

  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Salários a pagar (a) 29.036 27.229
13º Salário a pagar (a) 4.265 22.341

9.282
FGTS a recolher (c) 10.172 7.544
Provisão para férias e encargos sociais (d) 42.781 41.430
FGTS - optante anterior a 1989 (e) 3.995 4.230

1.317 658
 

(a) 
-

  Trata-se do sal-

-

adesão de novos parcelamentos para regularizar os saldos atrasados refe-
rentes 2020 janeiro e fevereiro de 2021. (c) Referem-se aos valores de reco-
lhimento do FGTS da competência do 13º salário de 2021 vencido, acresci-

 (d) Trata-se 
das provisões de férias e 13º salário calculados e apropriados mensalmente 

 (e) Representa o valor do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Irman-
dade, relativo aos funcionários atualmente optantes, acumulado até 1989 

-

está em conformidade com o artigo previsto no Decreto Lei nº 194 de 1967.
Impostos e contribuições sociais parcelados 31/12/2021 31/12/2020

 81.506 87.562

20.569
FGTS parcelado 5.070 5.266
Parcelamento da Lei 11.941/09 4.219 5.823

 

(a) -

valor de R$ 78.000, e previa o pagamento de pedágio (entrada) e o restante 
em 145 parcelas mensais e sucessivas. 

de 2017, regulamentadas pela Instrução Normativa da Receita Federal do 
Brasil (“RFB”) nº 1711, de 16 de junho de 2017 e n° 1733 de 31 de agosto de 
2017 e pela Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) nº 

-
mento da entrada (pedágio) dos PERTs com a utilização de parte do valor do

de transferência SMDU/DEUSO 0140/16, nos termos do disposto nos arti-
gos 122 a 132 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, referente ao imóvel 

-
solução SC 67/10 do Condephaat. O valor é um direito de transferência atre-
lado a um projeto, podendo ser comercializado no “mercado”, e atende à pre-

originado sem a doação do terreno. -

receitas” operacionais. 

 

Avenida São João nº 126 e 128, no valor de R$ 10.462, como parte do paga-
 

11 Propriedades para investimentos: -

investimentos, alterando do método de custo para o método de valor justo, 
conforme previsto na NBC TG 28 - propriedades para investimento. Tal prá-

-

 31/12/2021 31/12/2020
434.693 396.918

Capital de giro - Banco Bradesco 31.321 24.220
Conta garantida 5.025 3.622
 
Circulante

(a) -

meses, sendo 12 meses de carência com pagamento mensal de encargos 

 Em 2017 a Irmandade efe-

Federal, no montante de R$ 57 milhões, não houve pagamento das parcelas 
mensais do principal em função do prazo de carência de 12 meses para 
amortização, conforme cláusula contratual. Em janeiro de 2018, iniciou o pa-

-
nal, totalizando o montante de R$ 56 milhões, sendo R$ 43 milhões de juros.

-
 Após a adesão 

-
-

tão sendo considerados no PERT. Com o pagamento do pedágio, o restante 

-
  

 , houve a adesão de novos parcelamentos 
para regularizar os saldos atrasados referentes 2020 e janeiro e fevereiro de 

parcelas, e INSS (Previdenciários), no montante de R$19.925 em 57 meses.
Subvenção para investimentos

Ativo circulante 31/12/2021 31/12/2020
4.716

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante 2.362 4.716
Passivo não circulante 43.450 43.092
 

-

ativo e passivo circulante, no montante de R$ 2.362 em
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-

descumprimento, o valor deverá ser devolvido, acrescido de multa e juros. 
-

Outras contas a pagar  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Santander parceria (a) 4.500 4.839

 5.376 6.526
Adiantamentos a restituir a Secretaria
 da Saúde do Estado (c) 12.888 8.400
Adiantamentos diversos (d) 10.427 15.514
Acordo judicial (e) 29.130 -
Outras contas a pagar 4.891 6.986

Não circulante 
(a) Refere-se a parceria comercial ofertada pelo Banco Santander com 
ações voltadas a propiciar o relacionamento comercial entre as partes.  
O saldo refere-se ao valor a vencer do 3º e 4º trimestre de 2021 (R$ 1.126) 
e os valores atrasados do ano de 2020 foram parcelados e atualizados 
(R$ 4.250), conforme acordo com a Prefeitura de São Paulo. (c) A Secre-
taria de Estado da Saúde de São Paulo adiantou uma parcela do contrato 

do hospital, desde então, houve a devolução de parte desse valor como 

desconto e voltar a negociar uma nova data para a devolução do adian-

(d) 
de aluguéis. (e) -

-

19 Subvenção - OSS  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 

127.596
-

 (a) Hospital 
Geral de Guarulhos Prof. Dr. Waldemar de Carvalho Pinto Filho;  -
latório de Especialidades Dr. Geraldo Paulo Bourroul; (c) Hospital Dr. Carlos 
da Silva Lacaz; (d) Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Franco da 

 (e) Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário; e (f) Hospital Estadual Dr. 

 A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (“SES”) assumiu ou 

Termo de Distrato Contratual (“Termo”). A Irmandade protocolou na SES,
-
-

dia como devidos em 8 de maio de 2015, mas a Administração não concordou 
com tais montantes e protocolou sua discordância na SES em 18 de maio de 

-
ve alteração no status das negociações. Os processos estão em trâmite pe-

Em 2021 não houve alteração no status das negociações. Em março de 

Saúde de Guarulhos (“SMS”), das seguintes Organizações Sociais de Saúde 

Organizações Sociais de Saúde 

 (g) Pronto Atendimento Maria Dirce; (h) 
 (i) Unidade de Pronto Atendimento (“UPA”) - São João - 

Lavras. A SMS assumiu ou transferiu a gestão das unidades citadas acima a 
partir de março de 2015, conforme Cláusula Quarta dos contratos de gestão, 

-

dessas unidades, no prazo determinado no Termo. No momento da emissão 

Em 31 de janeiro de 2017 houve a apuração dos valores junto a Prefeitu-
ra Municipal de Guarulhos - Secretaria Municipal da Saúde sendo enviada 
à proposta de devolução do saldo pela Irmandade em 13 de fevereiro de 

devolução do saldo do recurso não utilizado. O valor a restituir ao Fundo Mu-
nicipal de Saúde da Prefeitura de Guarulhos será de R$ 5.309, divido em 10 

a atualização monetária deverá ser pago na 11º parcela, com vencimento em 

de 

 
Paulo (“PMSP”), das seguintes (“OSS´s”), 

 (j) Serviços de Diagnóstico por Imagem da Região Norte em 
maio/2015 a; (k) 
(l)  (m) Pronto Socorro Muni-
cipal Barra Funda Álvaro Dino de Almeida em junho/2016; (n) Pronto Socor-

 (o) Programa de 
 A SMS assumiu 

no Termo de Distrato Contratual (“Termo”). Entretanto, os valores a rece-

20 Conta corrente - OSS: -
-

  31/12/2020
 (reapre-

Conta corrente a pagar - OSS 31/12/2021 
a) Hospital Geral Guarulhos OSS Prof.
 Drº Waldemar Carvalho Pinto 9.050 8.198

 
 Drº Geraldo Paulo Bourroul 1.645 1.395
c) Hospital Dr. Carlos da Silva Lacaz 5.124 4.689
d) CAISM Franco da Rocha do
 
e) 

e a análise das demandas judiciais pendentes. Os valores provisionados, 

 31/12/2021 31/12/2020
  (reapre-
  

3.241 3.321
 
a) 

incluindo as multas, o processo encontra-se no montante reclamado de R$ 
5.083.  

-

judicial. O valor acordado de R$ 52.500 foi transferido para o passivo circu-
 c) A Irmandade 

imóveis, os processos encontram-se no montante reclamado de R$ 3.241.

 Natureza dos riscos
 Traba-  Tribu-
 lhistas Cíveis tário Total

Adições 15.818 33.270 - 49.088
Reversões (114) (1.664) - (1.778)
Pagamentos (15.655) (1.702) - (17.357)

Adições 9.497 359 - 9.856
Reversões (11.233) (2.783) - (14.016)
Tranferências (a) 19.893 (124.201) 3.241 (101.067)
Pagamentos (13.892) (2.763) - (16.655)

-

 (a) 
 R$ 19.893 regis-

-

e 13º de 2014.Em adicional, houve transferência no montante R$ 124.201, 
-

Irmandade e para os R$ 120.960 foi efetuado a transferência para outras 

22 Patrimônio líquido: A Irmandade foi fundada há mais de 400 anos e 

-

 O ajuste de 
avaliação patrimonial refere-se à adoção do valor justo na mensuração 
das propriedades para investimentos a valor justo ocorrida pela primeira 

Saldo de 31 de dezembro de 2020
Valor justo reconhecido em 2021 28.864
(-) Realização da Avaliação Patrimonial 2021 (4.636)
Saldo de 31 de dezembro de 2021
 - Ajuste de avaliação patrimonial 
De acordo com o estatuto social em caso de dissolução da Irmandade 
o seu patrimônio remanescente é destinado a Irmandade congêne-

Nacional de Assistência Social.  Remuneração da Administração:
O Estatuto Social da Irmandade possui previsão de não remuneração 

Provedoria). Dessa forma, a Irmandade não concede nenhum tipo de 

-

23 Receitas com subvenções para
 custeio e contratos de gestão hospitalar 31/12/2021 31/12/2020
Contrato de gestão hospitalar (a) 372.943 329.293
Outras 3.276 2.767
 
(a) Referem-se aos valores destinados pela Secretaria de Estado da 
Saúde e Prefeitura Municipal de São Paulo para a gestão hospitalar, me-

 A Irmandade está atuando, desde o mês 
de março de 2020, como um dos hospitais de referência para o atendi-
mento dos casos suspeitos e confirmados de infecção por COVID-19, 

Prefeitura Municipal de São Paulo recursos financeiros de custeio, des-
-

Receitas de convênios e de assistência
 ao Sistema Único de Saúde SUS 31/12/2021 31/12/2020
Receita com contrato de gestão hospitalar SUS 253.188 246.595
Glosas em contrato (a) (335) (3.312)
 
a) 
de valores decretados em ação judicial, para cumprimento da resolução 

para ressarcimento ao erário.
Receitas de convênios

 e pacientes particulares 31/12/2021 31/12/2020
Convênios (a) 151.424 118.938
Pacientes particulares (a) 10.579 6.449
Glosas (5.468) (1.689)
Outras deduções (480) (358)
 
a) Desde março de 2020, a Irmandade está atuando como um dos hospitais 

Custos com serviços prestados  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Pessoal e encargos (319.075) (301.513)
Serviços médicos contratados (82.910) (65.512)
Materiais e descartáveis (72.907) (59.585)
Medicamentos e materiais diversos (59.370) (39.454)

(8.663)
Materiais de órtese e prótese (13.714) (14.146)
Depreciações e amortizações (9.045) (7.072)
Outros (3.655) (4.794)
 

Despesas gerais e administrativas  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Pessoal (128.140) (127.065)
Serviços contratados de terceiros (71.238) (62.910)

(Provisão)/reversão para contingências (491) (36.688)
Outras (426) (502)
 
29 Outras receitas e despesas, líquidas  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Receita e despesas de aluguel 23.235 21.873
Atualização de transferência do direito de construir 8.341 -
Devoluções (4.306) (557)

(Perda)/ganho na venda de imóveis (3.119) 3.386
Seguros (2.629) (2.715)

Valor justo de propriedades para investimentos (1.637) 57.675

30  31/12/2021 31/12/2020

 4.871 3.850
Outras receitas 507 812
 

(54.812) (59.141)

Juros passivos (5.149) (11.450)
Variações monetárias passivas (3.780) (3.880)

Provisão de juros e multas com
 fornecedores em atraso (a) (1.874) (14.518)
Outras despesas (2.345) (831)
 

(a) -
ramento da ação judicial junto ao fornecedor Logimed. O valor acordado 
refere-se à prestação de serviços e fornecimento de produtos hospitalares 

 
-

31 Imunidade tributária: -

-
jetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e 

-

Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos impostos municipais e
-
-

BAS, con-
cedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, válido até 31 

deferido, possuindo vigência de 01/01/2010 a 31/12/2014. Em 23 de dezem-

-
mo indeferido. Desse modo, a Irmandade protocolou recurso contra a deci-
são de indeferimento, registrado mediante SEI nº 00006.478262/2018-00.

-
-

 A Irmandade protocolou tempestivamente o pe-

 A 
Irmandade protocolou tempestivamente o pedido de renovação do CEBAS 

 32 Imunidade das contri-
buições sociais usufruídas: -

 31/12/2021 31/12/2020
Cota patronal de INSS, Seguro de Acidente do
 

 
33 : 

nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, o número total de pacientes atendidos 
-
-

tal de pacientes atendidos foi de 974.160, sendo destes, 917.686 pacientes 
 Gerenciamento de 

: :

  Risco de crédito;    Risco 
 

-

 Estrutura do gerenciamento de risco: A Ad-

da estrutura de gerenciamento de risco da Irmandade. O gerenciamento de 
-
-

dos e para monitorar riscos e aderência aos limites. A Irmandade apresenta 

(i) Risco de crédito: 

f) Hospital Geral Franco da Rocha 8.715 7.993
g) Pronto Atendimento Maria Dirce 2.297 2.192
h) 
i) UPA - São João - Lavras 6.288 2.555
j) PSM Freguesia do Ó - 21 de junho 2.951 3.034
k) Pronto Socorro Municipal Barra Funda
 Álvaro Dino de Almeida 4.870 5.196
l) 
 da Região Centro Oeste 2.293 2.493
 
  31/12/2020

 (reapre-
Conta corrente a receber - OSS 31/12/2021 
m) Serviço de Diagnóstico por
 Imagem da Região Norte 1.061 1.043
n) 1.861 2.014
o) Pronto Socorro Municipal
 
p) Centro de Atenção Integral a Saúde Mental - CAISM 2.165 1.260
 
21 Provisão para riscos e processos judiciais: A Irmandade, no curso 
normal de suas operações, é parte em processos judiciais de natureza tra-

Administração adotado como procedimento a constituição de provisão com 

-
-

corro e UTI, ao longo do primeiro semestre de 2021, resultando no aumento 
das receitas com os convênios e particulares.

Outras receitas  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 
Doações (a) 120.751 62.923
Receitas escolares 9.509 6.480

Campanha cupom e vida 2.336 1.844
Outras 4.007 2.006
 
a) -

a Irmandade por meio de doações, no valor total de R$ 46.443. Em 2021, 

-

R$ 4.451.  
-

-
 

 
: 

  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 

 44.921 48.658
Direito de prestação de serviço 12.050 4.109
 

-

 (ii) Risco de liquidez: 
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-
-

condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 
com risco de prejudicar a reputação da Irmandade. A Irmandade realiza 

-
-

priorização de atividades essenciais ao atendimento à saúde. Com isso, 

Além disso, a Irmandade está num intenso processo de renegociação 
-
-

(iii) Risco de mercado: 

de oscilação dos preços de mercado dos serviços prestados pela Irmandade 
e dos demais insumos utilizados no processo de prestação do serviço. Es-

-
metros aceitáveis. -

com o acordo coletivo da categoria. 
à mitigação desse tipo de risco, a Irmandade centraliza seus investimentos

-

  Risco de moeda:

-
  Risco de 

taxa de juros: 
 Exposição 

ao risco de taxa de juros: -

Instrumentos de taxa variável  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 

Análise de sensibilidade: Taxa de juros: O maior risco da companhia pro-
-
-

 31/12/2021
 Valor Vencido até Vencido de Vencido Acima A vencer A vencer de A vencer Acima

 
Fornecedores 112.973 26.590 8.712 45.347 32.063 261 -

220.043
Outras contas a pagar 62.470 489 - - 49.612 300 12.069

 
 Valor Vencido até Vencido de Vencido Acima A vencer A vencer de A vencer Acima

 
Fornecedores 117.149 30.312 11.252 49.074 23.358 2.867 286

Outras contas a pagar 42.265 2.518 3.360 1.117 9.396 1.919 23.955
 

Índice de endividamento  31/12/2020
  (reapre-
 31/12/2021 

2.362 4.716

Direito de prestação de serviço 12.050 4.109
 (475.380) (699.624)

 211.238 68.380

Exposição ao risco de liquidez: A seguir, estão as maturidades contratu-
-

 Cenário Base Cenário I Cenário II

 20.820 26.025 31.230
: 

  Valor justo: 
Valor justo versus valor contábil: Para todas as operações, a Administra-

-

  31/12/2020
 31/12/2021 
 Valor Valor Valor Valor
 Contábil Justo Contábil Justo
Ativos Mensurados pelo Valor Justo
Empréstimos e recebíveis

 25.345 25.345 20.593 20.593
Ativos Mensurados pelo custo amortizado

44.921 44.921 48.658 48.658
Passivos mensurados pelo custo amortizado

Fornecedores 112.973 112.973 117.149 117.149

 732.371 732.371 672.321 672.321
: -

ceiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação.

 Nível 1 - Preços cota-
dos (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos;
Nível 2 -
serváveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente 
(derivado de preços) e Nível 3

 
-

Ativo 31/12/2021 Nível 1 Nível 2

- 1.361
Passivos

 31/12/2020
Ativo Nível 2

Passivos
- 424.760

(vii) Exposição a risco operacional: -
zos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas 
a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Irmandade e de fatores 

-

de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as 
operações da Irmandade, principalmente os relacionados ao cumprimento 

com Governo e Prefeituras. Eventuais reduções de valores de contratos, al-

operacionais para a Irmandade. 

-
 A principal respon-

apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Irmandade para a ad-
  Renegociações e 

acompanhamento de contratos de gestão com Governo e Prefeituras;  Cum-
  

  
  Desenvolvimen-

to de planos de contingência. Renúncia Fiscal: Em atendimento ao item 
-

 ; 
; -

mento; ; COFINS (Con-

; .
Eventos Subsequentes: : Com a ven-

-

-
ção do saldo devedor. Com isso, as cláusulas de garantia acessórias foram 

-
 

-
-

 
: Em fevereiro de 2022 houve o paga-

Vicente Renato Paolillo
Provedor Superintendente

Flávio Augusto Meirelles Fleury da Silveira
Diretor de Finanças e Controladoria

Wilian Roveri
Gerente de Controladoria

Andréia Martins Simões
Contadora CRC 1SP 249.157/O-3

Aos Administradores e Diretores da 
Opinião com ressalvas: 

-

- ITG 2022 (R1). Base para opinião com ressalvas: 

-

Ausência de documentação suporte para determinar o racional de deságio dos potenciais construtivos de proprie-

registrados no montante total de R$ 125.743, este  montante representa um deságio frente ao valor de face dos 

-

-

-

Ênfase: -

-
-
-

relacionada a esse assunto. Outros assuntos: 
-
-

-

Responsabili-
dade da diretoria da governança pelas demonstrações contábeis: 

-
-
-

ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 

-

-

-
-
-

-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-

-

-
-

-
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