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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, inde-
pendentemente 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 nor-
mas 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 

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 

-
-

mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 

a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
-

tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 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 

-
das. 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.

-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do
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 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Maria Cristina Cury" AME Interlagos - Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Déficit (superávit) do exercício (1.442.689) 1.144.627
Ajustes por
Provisão para contingências 83.485 134.416
Depreciações 147.586 133.333

Variação de ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução dos ativos

Recursos financeiros vinculados a projetos 950.065 (1.605.634)
Estoques (20.666) (39.374)
Créditos diversos (33.472) 31.321
Depósitos judiciais 27.045 14.836

Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores 62.758 147.291
Obrigações trabalhistas 530.359 (72.403)
Obrigações tributárias 6.234 4.186
Outras contas a pagar (108) (452)
Contingências pagas (14.370) (64.275)
Subvenções de bens a apropriar - imobilizado (147.586) (133.333)
Subvenções de Investimentos à Realizar (148.641) 164.000

Caixa líquido (utilizado nas)
 atividades operacionais – (141.461)
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Subvenções de bens a apropriar
 - compras de imobilizado 161.176 1.285

Adições no imobilizado (161.176) (1.285)
Caixa líquido (utilizado nas)
 atividades de investimento – –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Pagamento de recursos com partes relacionadas – (360)
Captação de recursos com partes relacionadas – 141.821

Caixa líquido gerado pelas
 atividades de financiamento – 141.461
Variação de caixa e equivalentes de caixa – –

Caixa e equivalentes de
 caixa no início do exercício – –
Caixa e equivalentes de
 caixa no final do exercício – –

Variação de caixa e equivalentes de caixa – –

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês - Ambulatório Médico de Especialidades “Maria Cristina Cury” 
AME Interlagos

CNPJ nº 09.538.688/0006-47
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações financeiras “carve-out”
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais - R$)

Receitas operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Recursos dos Contratos de Gestão - Estadual 13.812.924 14.458.177

Custos e despesas operacionais
Custos com pessoal, medicamentos,
 materiais e serviços médicos (13.052.695) (12.163.859)
Utilidade pública (394.412) (279.058)
Serviços profissionais (1.464.277) (544.701)
Depreciações (147.586) (133.333)
Contingências (83.485) (134.416)
Outras (despesas) operacionais, líquidas (298.922) (267.052)

(15.441.377) (13.522.419)

Superávit operacional
 antes do resultado financeiro (1.628.453) 935.758
Despesas financeiras (5.899) (9.674)
Receitas financeiras 191.663 218.543
Receitas financeiras, líquidas 185.764 208.869
(Déficit) superávit do exercício (1.442.689) 1.144.627

31/12/2018 31/12/2017
(Déficit) superávit do exercício (1.442.689) 1.144.627
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício (1.442.689) 1.144.627

Superávits acumu-
lados

Déficit (superávit)
do exercício Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017 (638.447) 766.244 127.797
Incorporação do superávit do ano anterior ao déficit acumulado 766.244 (766.244) –
Superávit do exercício – 1.144.627 1.144.627
Saldos em 31 de dezembro de 2017 127.797 1.144.627 1.272.424
Incorporação do superávit do ano anterior ao déficit acumulado 1.144.627 (1.144.627) –
Déficit do exercício – (1.442.689) (1.442.689)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.272.424 (1.442.689) (170.265)

1 Contexto operacional: O Instituto de Reponsabilidade Social Sírio-Libanês 
(“Instituto”) é uma entidade constituída em 14 de abril de 2008, sem fins eco-
nômicos ou lucrativos, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 337, Bela Vista, 
São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no Cadastro Nacio-
nal Pessoa Jurídica, sob o nº 09.538.688/0001-32. Em 15 de julho de 2008, 
foi reconhecido pela Secretaria Estadual de Gestão como Organização So-
cial de Saúde no Município de São Paulo e, em 30 de novembro de 2009, 
como Organização Social de Saúde pela Secretaria Estadual de Gestão Pú-
blica, podendo, assim, efetuar parcerias junto aos Órgãos Públicos Municipais 
e Estaduais. Ambulatório Médico de Especialidades Interlagos: Unidade 
inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica, sob o nº 09.538.688/0006-47, 
localizada na Rua Artur Nascimento Júnior, nº 120, Interlagos. Em 15 de de-
zembro de 2011 foi celebrado Contrato de Gestão nº 001.0500.000.070/2011 
com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, assumindo a gestão a partir de 1 de janeiro de 2012 por 5 anos. 
Em 15 de dezembro de 2016, foi celebrado um novo contrato de gestão sob 
nº 001.0500.000.045/2016, que prevê a gestão a partir de 16 de dezembro de 
2016 por 5 anos, com o repasse global estimado em R$ 71,1 milhões. O re-
passe de janeiro à dezembro de 2018 deste instrumento é de R$ 13,7 milhões. 
Para 2019 o montante estimado é de R$ 13,0 milhões. 1.1. Plano da Admi-
nistração para o Ambulatório Médico de Especialidades Interlagos: O Am-
bulatório Médico de Especialidades Dra. Maria Cristina Cury (AME Interlagos) 
encerrou o exercício de 2018 com déficit de R$ 1,4 milhão, gerando patrimônio 
líquido à descoberto de R$ 170,3 mil, com o ativo circulante excedente ao 
passivo circulante em R$ 10,3 mil. A ausência de reajuste anual no contrato de 
gestão para 2018, foi o principal fato gerador do déficit operacional. Esse fato 
surgiu da decisão conjunta da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a direção 
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As notas explicativas e o parecer dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da instituição, em cadernos elaborados 
pela auditoria, bem como no site: www.irssl.org.br. 

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Ativo circulante

Recursos financeiros vinculados a projetos 2.258.840 3.208.905
Recursos a receber de projetos
 - contratos de gestão e convênios – –
Estoques 89.682 69.016
Créditos diversos 60.346 26.874

Total do ativo circulante 2.408.868 3.304.795

Ativo não circulante
Depósitos judiciais 18.522 45.567
Imobilizado 734.259 720.669

Total do ativo não circulante 752.781 766.236

Total do ativo 3.161.649 4.071.031

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante

Fornecedores 446.218 383.460
Obrigações trabalhistas 1.922.847 1.392.488
Obrigações tributárias 28.668 22.434
Outras contas a pagar 783 891

Total do passivo circulante 2.398.516 1.799.273
Passivo não circulante

Provisão para demandas judiciais 180.922 111.807
Subvenções de investimentos à realizar 18.217 166.858
Subvenção de bens
 a apropriar - imobilizado 734.259 720.669

Total do passivo não circulante 933.398 999.334
Patrimônio líquido

Superávits acumulados 1.272.424 127.797
(Déficit) superávit do exercício (1.442.689) 1.144.627

Total do patrimônio líquido (170.265) 1.272.424
Total do passivo e do patrimônio líquido 3.161.649 4.071.031

do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, que definiram 
repassar o percentual correspondente de reajuste do Ambulatório 
Médico de Especialidades Dra. Maria Cristina Cury (AME Interlagos) 
para o Hospital Geral do Grajaú, tendo em vista a carente situação 
financeira do hospital na ocasião. Nesta decisão foi considerado o 
fato que a unidade AME Interlagos apresentava caixa suficiente para 
manutenção das atividades pactuadas sem comprometer as metas 
quantitativas e qualitativas para o exercício de 2018. Outro fator im-
portante para a composição do déficit ocorreu em dezembro de 2018, 
onde a Secretaria Estadual da Saúde, definiu efetuar um corte de 50% 
no valor da parcela mensal, que correspondeu a redução de R$ 597 
mil na receita do mês. O plano orçamentário da unidade definido pela 
SES, considera aumento de 3,5% no valor do repasse mensal entre 
os meses de abril à dezembro/2019, no entanto a secretaria definiu 
também por manter o plano de corte de 50% nas receitas de janeiro 
à março/2019. Essa composição direciona a unidade para redução 
estimada de 5,6% nas comparação das receitas anuais de 2018 para 
2019. A SES sinalizou também para um incremento no percentual de 
cumprimento das metas de atendimento pactuadas, elevando o ín-
dice de 85% para 90%. Essas questões podem colaborar para que 
em 2019 a unidade continue trabalhando com expectativa de déficit 
e, por consequência, redução acentuada de recursos disponíveis em 
caixa, porém sem afetar as operações do Instituto. A Diretoria Execu-
tiva do IRSSL, mantêm negociações permanentes com a SES para 
que essas ações sejam revistas, visando garantir a manutenção do 
equilíbrio financeiro na unidade para o ano de 2019 e os demais anos 
vindouros.

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês - Ambulatório Médico de Especialidades “Maria Cristina Cury” 
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CNPJ nº   09.538.688/0006–47
Relatórios de Atividades Assistenciais

Demonstrativo de Produção Assistencial: Demostramos abaixo o relatório de execução técnica, referente a produção assistencial do exercício de 2018, referente ao contrato de Gestão nº 001.0500.000.045/2016.

 271 - Consultas Médicas
1º Semestre 2º Semestre

Contratado Realizado Contratado Realizado

Primeiras Consultas Rede 18.000 16.420 18.000 14.259

Interconsultas 3.000 2.687 3.000 2.597

Consultas Subseqüentes 27.000 22.988 27.000 25.689

Total 48.000 42.095 48.000 42.545

 272 - Consultas Não Médicas/
Procedimentos Terapêuticos 
Não Médicos 

1º Semestre 2º Semestre

Contratado Realizado Contratado Realizado

Consultas Não Médicas 9.000 8.002 9.000 8.595

Procedimentos Terapêuticos 
(sessões) 18.000 18.228 18.000 18.523

Total 27.000 26.230 27.000 27.118

 273 - Atividade Cirúrgica
1º Semestre 2º Semestre

Contratado Realizado Contratado Realizado

Cirurgias ambulatoriais CMA 240 246 240 276

Cirurgias ambulatoriais cma 1.500 1.408 1.500 1.445

Total 1.740 1.654 1.740 1.721

 275 - SADT Externo 
1º Semestre 2º Semestre

Contratado Realizado Contratado Realizado

Diagnóstico por Radiologia 180 202 180 297
Diagnóstico por Endoscopia 420 384 420 619
Métodos Diagnósticos em 
Especialidades 4.200 3.483 4.200 4.403

Total 4.800 4.069 4.800 5.319

Relatórios de Atividades AssistenciaisRelatórios de Atividades Assistenciais


