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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Ao Conselho de Curadores, Conselho Diretor e Conselho Fiscal da 
Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer - Fundação do 
Câncer  
Rio de Janeiro - RJ 
 
Introdução 
 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Fundação 
Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer - Fundação do Câncer 
(“Entidade”), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis as 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.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente, se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
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contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião   
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Fundação do Câncer em 31 de dezembro de 2015, o 
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 
 
 
  Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2016. 
 
 
 
 

 
 

  
BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - RJ 

 

  
  
Julian Clemente Cristiano Mendes de Oliveira 
Contador CRC 1 SP 197232/O-6 - S - RJ Contador CRC 1 RJ 078157/O-2 
 
 
 



QUADRO 1

FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER - FUNDAÇÃO DO CÂNCER

Balanços patrimonais
Em 31 de dezembro 
(Em milhares de Reais)

Nota 
explicativa 2015 2014 2015 2014

Nota 
explicativa 2015 2014 2015 2014

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Circulante Circulante

Caixa e bancos 303                  46                    369                  Fornecedores 5.903               3.430               6.241               
Recursos vinculados a programas 5 17.871             14.636             18.134             Encargos sociais e obrigações a recolher 1.889               1.492               2.845               
Fundo patrimonial 6 152.723            141.151            152.723            Provisões sociais 12 4.363               5.013               4.688               
Contas a receber 7 40.768             41.124             41.200             Outras provisões 13 13.662             2.517               13.899             
Adiantamentos 708                  924                  811                  Convênios governamentais 8 20.110             18.373             20.110             
Despesas antecipadas 81                    101                  102                  Projetos a executar 14 14.545             16.729             14.545             

Estoques 260                  Outras contas a pagar 8.241               160                  12.043             
Convênios governamentais 8 19.856             18.310             19.856             Outros créditos 255                  4                     344                  
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.784               
Outros créditos a receber 7.082               2.431               7.082               68.968            47.718            74.715            -                  

242.176          218.723          240.537          -                  
Não circulante

Outras contas a pagar 12.057             12.057             
Não circulante Provisão para contingências 15 1.537               4.965               1.537               
Realizável a longo prazo 737                  4.601               737                  Receitas diferidas 16 24.023             23.698             24.023             

Investimentos 9 17.970             37.617            28.663            37.617            -                  
Imobilizado 10 28.389             28.731             51.305             
Intangível 11 -                  1                     2.440               Patrimônio líquido

47.096            33.333            54.482            -                  Patrimônio social 17 116.820            109.808            116.820            

Fundo patrimonial estatutário 65.867             65.867             65.867             

182.687          175.675          182.687          -                  

Total do ativo 289.272          252.056          295.019          -                  Total do passivo e do patrimônio líquido 289.272          252.056          295.019          -                  

     

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
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QUADRO 2

Demonstração do superávit 
Em 31 de dezembro 
(Em milhares de Reais)

Nota 
explicativa 2015 2014 2015 2014

Receitas operacionais  

Sem restrição 

Prestação de serviços 18 73.922            82.636            74.468            

Contratos de pesquisas 2.361              2.474              2.361              

Cursos e seminários 148                 180                 148                 

Doações 2.248              2.264              2.248              

Doações patrimoniais 399                 475                 399                 

Patrocínios 62                   -                     

Outras receitas 4.472              410                 4.472              

83.550           88.501           84.096           -                     

Com restrição 

Convênios - programas de saúde 23.324            7.396              23.324            

Projetos - programas de saúde 4.434              3.489              4.434              

27.758           10.885           27.758           -                     

Custos operacionais 

Com programas (atividades)

Assistência 19.1 (63.301)           (50.944)           (64.463)           

Educação 19.2 (634)                (979)                (634)                

Pesquisa 19.3 (7.642)             (7.935)             (7.642)             

Prevenção e mobilização 19.4 (2.422)             (1.791)             (2.422)             

Desenvolvimento institucional e humano 19.5 (8.833)             (9.284)             (8.833)             

Despesas com convênios - programas de saúde (23.324)           (7.396)             (23.324)           

Despesas com projetos - programas de saúde (4.434)             (3.489)             (4.434)             

(110.590)        (81.818)          (111.752)        -                     

Resultado bruto 718                17.568           102                -                     

Despesas operacionais

Administração (14.107)           (11.878)           (14.107)           

Resultado de equivalência patrimonial (665)                

Outras despesas operacionais (3)                   (1)                   (52)                  

(14.775)          (11.879)          (14.159)          -                     

Receita financeira líquida 21.306            15.090            21.306            

Superávit do período 7.249             20.779           7.249             -                     

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE 
DO CÂNCER - FUNDAÇÃO DO CÂNCER

Controladora Consolidado
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QUADRO 3

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

2015 2014 2015 2014

Superávit do exercício 7.249                   20.779                 7.249                   

Total do resultado abrangente do período 7.249                  20.779                7.249                  -                          

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE 
DO CÂNCER - FUNDAÇÃO DO CÂNCER

Controladora Consolidado
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QUADRO 4

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro 
(Em milhares de Reais)

Fundo
Patrimônio patrimonial Superávit

social estatutário acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 89.029                             65.867                             -                                       154.896                           

Superávit do exercício -                                       -                                       20.779                               20.779                               

Incorporação do superávit do exercício 20.779                               -                                       (20.779)                             -                                       

Saldos em 31 de dezembro de 2014 109.808                           65.867                             -                                       175.675                           

Ajuste retrospectivo na investida (237)                                  (237)                                  

Saldo em 1º de janeiro de 2015 109.808                           65.867                             (237)                                 175.438                           

Superávit do exercício -                                       -                                       7.249                                7.249                                

Incorporação do superávit do exercício 7.012                                -                                       (7.012)                               -                                       

Saldos em 31 de dezembro de 2015 116.820                           65.867                             -                                       182.687                           

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER - FUNDAÇÃO DO CÂNCER
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QUADRO 5

Demonstração dos fluxos de caixa 
Em 31 de dezembro 
(Em milhares de Reais)

2015 2014 2015 2014

Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Superávit do exercício 7.249             20.779            6.584             

Ajustes p/ reconciliar o resultado do período c/ recursos 
provenientes de atividades operacionais

Depreciação e amortização 4.365              4.158               4.501              

Baixa do ativo imobilizado 3                    1                     3                    

Equivalência patrimonial 665                 -                  665                 

Ajuste retrospectivo -                 -                  (237)               

Redução (aumento) nos ativos:

Contas a receber 356                 (8.351)              313                 

Adiantamentos 216                 (371)                 215                 

Despesas antecipadas 20                  15                    24                  

Estoque -                 -                  (22)                 
Outros créditos a receber (787)               (2.884)              (778)               

Aumento (redução) nos passivos

Fornecedores 2.473              (262)                 2.646              

Impostos e obrigações a recolher 1.713              65                    1.761              

Provisões sociais (650)               70                    (858)               

Convênios governamentais 191                 63                    191                 

Projetos a executar (2.184)            (2.805)              (2.184)            

Provisão para contingências (3.428)            456                  (3.428)            

Receitas diferidas 325                 6.269               325                 

Outros passivos 30.218            2.157               28.416            

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 40.745           19.360            38.137           -                  

Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

Aquisição de bens ao imobilizado (4.026)            (4.308)              (4.026)            

Aquisição de empresa (16.460)           -                  (16.460)           

Adiantamento para futuro aumento de capital (2.784)            -                  

Ágio sobre Investimentos (2.411)            -                  (2.411)            

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (25.681)          (4.308)             (22.897)          -                  

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 15.064           15.052            15.240           -                  

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 155.833          140.781            155.986          

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 170.897          155.833            171.226          

15.064           15.052            15.240           -                  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE 
DO CÂNCER - FUNDAÇÃO DO CÂNCER

Controladora Consolidado
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1. Contexto operacional 
 
A Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer – Fundação do 
Câncer, entidade filantrópica, de assistência social, privada, sem fins 
lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado 
na constituição da mesma, lavrada no Cartório do 10º Ofício de Notas, Livro 
4.672, Ato 87 - fls. 191/198 em 12 de março de 1991, em seu artigo 5º, tem por 
finalidade colaborar, pelos meios adequados com:  
 
(i) O Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva - INCA, 

sobretudo na execução do Programa Nacional de Combate ao Câncer, e 
demais órgãos do Ministério da Saúde; 

(ii) Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde; 
(iii) Demais iniciativas e organizações que contribuam e trabalhe no mesmo 

sentido de seus objetivos. 
 
Parágrafo 1º: as atividades a serem desenvolvidas compreendem: 
 
(a) Programas de ensino e educação continuada de profissionais de saúde, 

assim como educação da população, com vistas ao controle dos fatores de 
risco para o câncer; 

(b) Atividades assistenciais de prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e cuidados paliativos de pacientes com câncer; 

(c) Pesquisa básica e aplicada, criando ou mantendo organizações voltadas à 
pesquisa ou oferecendo apoio técnico e material a pesquisadores e 
instituições científicas; 

(d) Apoio e patrocínio ao desenvolvimento tecnológico, em saúde, 
bioengenharia, técnicas administrativas e operacionais; 

(e) Promoção e apoio à realização de congressos, cursos, simpósios e outros 
eventos científicos, culturais e esportivos; 

(f) Divulgação de conhecimentos tecnológicos e a edição de publicações 
técnicas, científicas e esportivas; 

(g) Apoiar as atividades educacionais, científicas, culturais e esportivas 
inovadoras na Área da Saúde e atividades de preservação do patrimônio 
cultural nas suas dimensões material e imaterial, do Instituto Nacional de 
Câncer, bem como das demais entidades que desenvolvam atividades 
voltadas ao combate ao câncer. 

 
Para apoiar atividades de combate ao câncer, a Fundação do Câncer capta 
recursos por meio de convênios e contratos, com instituições nacionais e 
internacionais, públicas ou privadas. Obtém ainda, recursos de doações, de 
rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos científicos 
que promove, de patrocínios, e de outras atividades. 
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A sua principal receita é proveniente do contrato de prestação de serviços com 
o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) e tem 
como objeto o apoio à pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico.  
 
A Fundação do Câncer, nos termos do estabelecido no artigo 150, inciso VI, 
alínea “c” da Constituição Federal de 1988, e em atendimento ao disposto nos 
artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66, é imune de 
tributação sobre seu patrimônio, renda ou prestação de serviços. Tal imunidade 
encontra-se condicionada à observância dos seguintes requisitos: não distribuir 
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicar 
integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; e manter escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
 
Ainda, de acordo com o parágrafo 7º, artigo 195 da Constituição Federal de 
1988, a Fundação é isenta de contribuição para a seguridade social, estando em 
dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desse benefício. 
 
A Fundação possui os seguintes registros e inscrições legais: 
 
� CNPJ/MF nº 40.226.946/0001-95; 
� Inscrição Municipal nº 00.751.596; 
� Inscrição Estadual facultativa nº 10.009.308; 
� Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Inscrição nº 

28010.000890/92-88; 
� Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (antigo Certificado 

de Fins Filantrópicos), conforme Processo nº 28990.013767/94-39, tendo sido 
renovado por meio do Processo nº 71010.001761/2006-10, o qual foi deferido 
para o período de 14/09/2006 a 13/09/2009, com base no artigo 37 da 
Medida Provisória nº 446, de 07 de novembro de 2008, conforme Certidão 
emitida pelo referido órgão em 03 de julho de 2009. Em 01 de junho de 
2009, protocolizado pedido tempestivo de renovação do CEBAS junto ao 
CNAS sob o nº 71.000.058.491/2009-72. Conforme determinação constante 
da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, o CNAS encaminhou ao 
Ministério da Saúde, em 09/02/2010, este último pedido de renovação de 
certificado para ser analisado pelo mesmo, uma vez que a competência para 
concessão do certificado passou a ser do Ministério da Saúde, o qual foi 
protocolado junto ao referido órgão sob o nº 25.023.371/2010-71. Protocolo 
de requerimento para Renovação do CEBAS/SAÚDE, junto ao 
DCEBAS/SAS/MS, para o triênio de 2013 a 2015, em março de 2012; Processo 
nº 25000.036960/2012-81. Novo requerimento para Renovação do 
CEBAS/SAÚDE, junto ao DCEBAS/SAS/MS, para o triênio de 2016 a 2018, 
protocolado em abril de 2015; Processo sob o nº 25000.053516/2015-72. 

� Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
(CREMERJ), por meio do Certificado de Inscrição de Empresas nº 52 103239-
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9, datado de 20 de julho de 2000, Certidão renovada com validade até 
31/01/2016; 

� Credenciamento junto à Secretária Executiva do Ministério da Saúde, para 
apresentação de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (PRONON) – Portaria nº 634, de 20 de agosto de 2013 – 
DOU nº 161, seção I, de 21 de agosto de 2013. 

 
A Fundação possui o reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública: 
 
� Estadual: pelo Decreto nº 17.593, de 29 de junho de 1992, revalidado para 

os exercícios de 2006 e 2007, conforme decisão proferida no Processo E-
06/10.636/92, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 
01 de junho de 2006, parte I, página 38. Renovação deferida para os 
exercícios de 2014 e 2015, em conformidade com Apostila datada de 07 de 
outubro de 2014 pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos; 

� Municipal: pela Lei nº 2.266, de 23 de dezembro de 1994; 
� Federal: pelo Decreto s/nº, de 20 de abril de 1995. Encaminhado em 

29/04/2013, documentação exigida para manutenção anual do referido 
título, a qual foi protocolada junto ao referido órgão. Emitida certidão 
mantendo essa certificação até 30 de setembro de 2016.  

 
A Fundação não efetuou pagamentos de remuneração nem adiantamentos a 
Diretores ou Conselheiros, nem dotação de verbas de representação. 
 
A Fundação não é associada a outras entidades. 
 
Não existem empresas instituidoras da Fundação, deixando de haver, em 
consequência, aplicações de recursos em ações ou títulos correspondentes, 
bem como a efetivação de negócios que envolvessem empresários e a 
Administração da entidade. 
 
Em 22 de setembro de 2015 a Secretaria de Atenção à Saúde publicou no diário 
oficial da União, a Portaria nº 914, de 21 de setembro de 2015, que indeferiu o 
pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social na área de Saúde da Fundação do Câncer, cabendo recurso 
administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação. A 
Instituição protocolou, tempestivamente, o competente recurso administrativo, 
com pedido suspensivo dos efeitos do indeferimento, Recurso sob o n.º 
25000.170688/2015-18. A previsão de julgamento do recurso administrativo é 
de 06 (seis) meses. Outrossim, em caso de indeferimento do recurso 
apresentado, a Instituição ingressará com um recurso judicial, suspendendo a 
decisão administrativa e seus efeitos por um longo período, até o julgamento 
em definitivo do recurso judicial. 
 
Em consonância com o seu plano estratégico de atuar diretamente na área de 
assistência oncológica, a Fundação do Câncer adquiriu todas as quotas do 
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capital social da sociedade HSM – Hospital Semiu do Meier – Ltda., no dia 1º de 
dezembro de 2015, assumindo a gestão do referido hospital. 
 

 
 

2. Aquisição de participação em empresas (Combinação de negócios) 
 
Hospital SEMIU Méier – Ltda. 
 
Em 1º  de dezembro de 2015, a Fundação do Câncer adquiriu a totalidade das 
quotas da empresa Hospital SEMIU Méier Ltda. e a incorporou ao seu patrimônio 
em 31 de março de 2016. O Hospital SEMIU Méier Ltda. atuava na área de 
assistência hospitalar geral, e está passando por um processo de reforma para 
adequação e ampliação, com o objetivo principal em tornar-se oncológico. 
 
Balanço Patrimonial

HSM- Hospital Semiu do Meier Ltda. em reais

Balancete Ajustes Saldo

Apurado Apurados Ajustado em

31/11/2015 Para PPA 01/12/2015

Ativo Circulante 916.364          916.364           

Depósitos bancários 581                  -                  581                  

Aplicações de Liquidez imediata 151.717           -                  151.717            

Clientes 389.335           -                  389.335            

Adiantamentos 101.962           -                  101.962            

Impostos a compensar 9.312               -                  9.312                

Estoques 238.194           -                  238.194            

Despesas do Exercício Seguinte 25.263             -                  25.263              

Ativo não circulante 639.459          22.440.495     23.079.954      

Imobilizado 743.954           23.383.667       24.127.621        

Depreciações acumuladas (134.299)          (943.172)          (1.077.470)        

Intangíveis 43.616             -                  43.616              

Amortizações Acumuladas (13.812)            -                  13.812-              

Ativos Adquiridos 1.555.823       22.440.495     23.996.318      

Passivi circulante 7.535.898       -                  7.535.898        

Fornecedores 164.678           -                  164.678            

Empréstimos de pessoas ligadas 1.267.305        -                  1.267.305         

Salários e demais valores à pagar de empregados 786.099           -                  786.099            

Encargos sociais à pagar 849.253           -                  849.253            

Obrigações tributárias 58.986             -                  58.986              

Contas a pagar 4.400.272        -                  4.400.272         

Adiantamentos 9.305               -                  9.305                

Passivos Assumidos 7.535.898       -                  7.535.898        

Capital Social 500.000           -                  500.000            

Lucros (Prejuízos) Acumulados (637.554)          -                  (637.554)           

Ajuste do PPA -                  22.440.495       22.440.495        

Resultado do período (5.842.520)       -                  (5.842.520)        

Patrimônio Líquido 5.980.075-       22.440.495     16.460.421      

Data Base

 
 

Entidade Controle Principais atividades desenvolvidas 
Hospital Semiu do Méier Ltda. Direta Hospitalar 
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Determinação do ágio por expectativa de rentabilidade futura  
 
Apresentamos a seguir o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura, 
que corresponde à diferença entre o valor pago pela aquisição de controle da 
adquirida em relação ao valor do acervo líquido aferido ao valor justo dos 
ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos: 
 
Sumário da Alocação do Preço de Compra

Valor Part. Na Valor Proporcional Part. Valor Proporcional

Descrição Total Compra aos 100% de quotas Efetiva aos 100% de quotas

Valor Total Pago na Aquisição que Representa 100% 18.871.723                100% 18.871.723                 

(-) Ativos Adquiridos Menos os Intangíveis (23.966.514)  100% (23.966.514)                 100% (23.966.514)                 

(-) Ativos Intangíveis Registros (29.804)        100% (29.804)                       100% (29.804)                        

(+) Passivos Assumidos 7.535.898     100% 7.535.898                    100% 7.535.898                    

Saldo = Patrimônio Líquido (16.460.421)               (16.460.421)                

Ágio 2.411.302                   

Sumário de Alocação do Preço de Aquisição

Empresa Adquirente (Investidora): Fundação Ary Frauzino para pesquisa e Controle do Câncer- Fundação do Câncer

Empresa Adquirida (Investida): HSM- Hospital Semiu do Méier Ltda.

 
Na aquisição do hospital foi apurado um ágio no valor de R$ 2.411 mil. No 
entanto, foi contratada uma empresa especializada para levantar o Valor 
Econômico do Hospital adquirido. Considerando que o hospital será 
transformado em oncológico, o valor apurado foi de R$ 206.763 mil, composto 
por R$ 58.782 mil de valor presente das projeções para os anos de 2017 a 2021 
e R$ 176.553 mil de perpetuidade, considerando para esse cálculo a 
manutenção da situação do ano de 2021, isso descontado do valor dos 
investimentos previstos de R$ 28.572 mil. 

 
3. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis 

 
a. Apresentação das demonstrações contábeis 

 
As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da 
Entidade, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as 
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando 
em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
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Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações 
contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 – Instituto sem 
finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro 
de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 
1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 – Instituto sem 
finalidade de lucros. 
 
 

4. Resumo das principais práticas contábeis 
 

a. Apuração das receitas e despesas 
 
As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. 
 
As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, 
auxílio e subvenção, para aplicação específica, mediante constituição ou 
não de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas 
próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da 
entidade. 
 
O superávit/déficit referente às atividades da Fundação é incorporado ou 
absorvido pelo patrimônio social somente ao término de cada exercício 
social. 

 
b. Estimativas contábeis 

 
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e 
passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o 
valor residual do ativo imobilizado e a provisão para contingências. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A Fundação revisa as estimativas e 
premissas pelo menos anualmente. 
 

c. Aplicações financeiras 
 
São registradas pelo valor original acrescido por cálculos “pro rata” dos 
rendimentos auferidos e ajustada a valor de mercado até a data do 
balanço. 
 

d. Ativos circulantes e não circulantes 
 
Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, 
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os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. 
 

e. Imobilizado 
 
Está registrado ao custo de aquisição e deduzido das depreciações 
acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, mediante 
a aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil e econômica 
dos bens. 

 
f. Intangível 

 
Softwares 
 
As licenças de programas de computador (softwares) e de sistemas de 
gestão empresarial adquiridas são capitalizadas e amortizadas conforme 
as taxas descritas na nota explicativa nº 10 e os gastos associados à 
manutenção são reconhecidos como despesas quando incorridos. 
  
Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão 
empresarial são capitalizados como ativo intangível quando há evidências 
de geração de benefícios econômicos futuros, considerando sua 
viabilidade econômica e tecnológica. Os gastos com desenvolvimento de 
software, reconhecidos como ativos são amortizados pelo método linear 
ao longo de sua vida útil estimada. As despesas relacionadas à 
manutenção de software são reconhecidas no resultado do exercício 
quando incorridas. 
 
Ativos intangíveis com vida útil indefinida 
 
Não são amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas 
por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade 
geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada 
anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. 
Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita 
de forma prospectiva. 
 
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são 
mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o 
valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado 
no momento da baixa do ativo. 

 
h. Passivos circulantes e não circulantes 

 
São demonstrados pelos valores conhecidos, calculáveis ou estimáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço. 
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i. Obrigações tributárias 
 
A fundação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da 
isenção do Imposto de Renda e Contribuição Social de acordo com o artigo 
15 da Lei nº 9.532/97. Goza também de isenção de outros tributos 
federais, como a COFINS e o PIS. A tributação sobre rendimentos de 
aplicação financeira obedece à legislação em vigor e é retida na fonte. 
 

j. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

Reconhecidas quando a Entidade e sua controlada têm uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são 
quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a 
obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os 
riscos relacionados ao passivo. 

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das 
perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos 
assessores legais da Companhia. Os fundamentos e a natureza das 
provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na 
nota explicativa nº 15. 

 
k. Consolidação 

 
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das 
demonstrações contábeis. 
 
Combinações de negócios são registradas utilizando o método de aquisição 
quando o controle é transferido para a Empresa. A contraprestação 
transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos 
líquidos identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é 
testado anualmente para avaliação de perda por redução ao valor 
recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos 
imediatamente no resultado. Os custos de transação são registrados no 
resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados à emissão de 
instrumentos de dívida ou patrimônio. 
 
A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao 
pagamento de relações pré-existentes.   Esses montantes são geralmente 
reconhecidos no resultado do exercício. 
 
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor 
justo na data de aquisição. Se a contraprestação contingente é 
classificada como instrumento patrimonial, então ela não é mensurada e a 
liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais 
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contraprestações contingentes são remensuradas ao valor justo em cada 
data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são 
registradas no resultado do exercício. 
 
Se os planos de pagamento baseado em ações detidos pelos funcionários 
da adquirida precisam ser substituídos (substituição de planos), todo ou 
parte do novo montante do plano de substituição emitido pelo adquirente 
é incluído na mensuração da contraprestação transferida na combinação 
de negócios. 

 
Essa determinação é baseada no valor de mercado do plano de 
substituição comparado com o valor de mercado do plano de pagamento 
baseado em ações da adquirida e na medida em que esse plano de 
substituição se refere a serviços prestados antes da combinação. 

 
Controladas 
 
Controladas são todas as entidades cujas atividades financeiras e 
operacionais podem ser conduzidas pela Empresa e nas quais 
normalmente há uma participação acionária de mais da metade dos 
direitos de voto. A Empresa controla uma entidade quando está exposta 
ou tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com 
a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao 
poder que exerce sobre a entidade. A existência e o efeito de potenciais 
direitos de voto, que são atualmente exercíveis ou conversíveis, são 
levados em consideração ao avaliar se a Empresa controla outra entidade. 
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o 
controle é transferido e deixam de ser consolidadas a partir da data em 
que o controle cessa.  
 
Transações intercompany, saldos e ganhos e perdas não realizados em 
transações entre empresas do grupo são eliminados. Perdas não realizadas 
também são eliminadas a não ser que a transação possua evidências de 
perda de valor (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis 
das controladas foram modificadas onde necessário para garantir 
consistência com as políticas adotadas pela Empresa. 
 
Perda de controle em controladas 
 
Quando a Empresa deixa de ter controle, qualquer participação retida na 
entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor 
contábil reconhecida no resultado. O valor justo é o valor contábil para 
subsequente contabilização da participação retida em uma coligada, uma 
joint venture ou um ativo financeiro. Além disso, quaisquer valores 
previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes relativos 
àquela entidade são contabilizados como se a Empresa tivesse alienado 
diretamente os ativos ou passivos relacionados. Isso pode significar que os 
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valores reconhecidos previamente em outros resultados abrangentes são 
reclassificados para o resultado.  
 

5. Recursos vinculados a programas 
 
Os recursos vinculados a programas correspondem aos respectivos saldos 
disponíveis para suprirem os gastos a serem realizados durante o exercício 
corrente, e estão depositados em conta corrente e aplicados no Banco Itaú em 
fundo Active fix-MMFI, Santander e Banco do Brasil S.A. em fundos renda fixa, 
respeitando os fundamentos de rentabilidade, segurança e liquidez, com o 
objetivo de assegurar o valor aquisitivo da moeda e de gerar receitas. O saldo 
desse fundo é distribuído entre os programas empreendidos pela Fundação do 
Câncer, conforme segue: 
 

2015 2014 2015 2014

Educação 493 493

Assistência 6.119 2.241 6.382

Pesquisa 3.463 4.840 3.463

Prevenção 139 90 139

INCA Voluntário 7.657 7.465 7.657

17.871 14.636 18.134

Controladora Consolidado

 
 

6. Fundo patrimonial 
 
Sempre com o intuito de preservar o patrimônio da Fundação, bem como a 
realização de seus projetos sociais e, de conformidade com o artigo 44, do 
Estatuto Social, o Conselho de Curadores, no exercício de 1996, determinou a 
criação de um fundo patrimonial estatutário representado no Patrimônio 
Líquido no montante de R$ 65.867 mil. No ativo circulante, encontra-se a 
posição de investimentos intitulada Fundo Patrimonial, resultante da gestão 
financeira desta reserva estatutária e resultados obtidos ao longo dos anos, no 
montante de R$ 152.723 mil. Estão contidos nessa posição, os recursos 
destinados à construção de um Hospice, no valor atualizado de R$ 20.014 mil. 
 
A disponibilização dos recursos do fundo patrimonial, ainda por disposição 
estatutária, está condicionada à aprovação pelo Conselho de Curadores da 
Fundação. 
 
A gestão do Fundo Patrimonial é executada internamente obedecendo uma 
Política de Investimentos elaborada pelo Comitê Estratégico e Finanças da 
Fundação do Câncer, com aprovação do Conselho Diretor, o qual, funciona 
como instrumento de alocação, pois preceitua como política de investimento os 
instrumentos financeiros, os limites de risco de mercado, os critérios de 
diversificação, entre outros pontos a serem obedecidos. 
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Tais recursos encontram-se aplicados nas instituições financeiras, conforme 
demonstramos a seguir: 
 

2015 2014 2015 2014

Banco do Brasil 30.422 35.325 30.422

Banco Itaú 64.362 49.488 64.362

Banco HSBC 28.173

Banco Santander 57.939 28.165 57.939

Credit Suisse

Pactual

152.723 141.151 152.723

Controladora Consolidado

 
A seguir demonstramos a composição por tipo de investimento: 
 

Tipo de investimento 2015 2014 2015 2014

Renda fixa            100.213              95.262            100.213 

CDB              52.510              45.889              52.510 

          152.723           141.151           152.723 

Controladora Consolidado

 
De acordo com a previsão orçamentária, para os próximos 12 meses, será 
resgatado do fundo patrimonial R$ 49.347 mil para cobrir os gastos operacionais 
da Fundação do Câncer e do hospital. 

 
 

 

7. Contas a receber 
 

2015 2014 2015 2014

Instituto Nacional de Câncer - INCA (i)

19.363 19.672 19.363

Prefeitura de Macaé (i) 647

Alert (i) 52
Contratos de pesquisa a executar (ii) 21.342 20.618 21.342
Contratos de pesquisa executado (ii) 63 135 63

Operadoras de planos de saúde (iii) 405

Outras (iii) 27

40.768 41.124 41.200

Controladora Consolidado

 
 

 
(i) Refere-se a créditos decorrentes da prestação de serviços de apoio à pesquisa, ensino e 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, através de contratos firmados 
com o INCA – Instituto Nacional de Câncer, bem como, de contratos firmados com a 
Prefeitura de Macaé referente à Plano de Atenção Oncológica, e ainda, de royalty 
incidente sobre o software Absolute, o qual a Fundação é titular dos direitos 
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patrimoniais, conforme contrato firmado com a Alert Serviços de Licenciamento de 
Sistemas de Informática para a Saúde Ltda; 

(ii) Refere-se a contratos na área de pesquisa, firmados com diversos laboratórios em 
conjunto com o INCA – Instituto Nacional de Câncer; 

(iii) Refere-se a créditos decorrentes de atendimento hospitalar, junto a diversas operadoras 
de planos de saúde e particulares. 

 
 

8. Convênios governamentais 
 
São provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem 
como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-
determinadas, ligados à pesquisa e estudos do câncer. Periodicamente, a 
Fundação presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos 
competentes, ficando também toda documentação à disposição para qualquer 
fiscalização. 
 
No decorrer da utilização dos valores disponibilizados por estes órgãos, os 
saldos positivos são aplicados e a receita revertida a favor do respectivo 
projeto. Toda a movimentação desses recursos é contabilizada em contas 
próprias inclusive as patrimoniais, segregadas das demais. 
 
Demonstramos a seguir a movimentação dos saldos: 
 

Exercício 2015 Saldo inicial Recebimentos Desembolsos Saldo final

NMDP - MS * (1) 6.729               18.895                 (23.475)              2.149          

Rede NAC.DESENV. FÁRMACOS ANTICÂNCER (2) 790                  63                        (10)                    843             

Organização Pan-Americana de Saúde (3) 124                  15                        -                    139             

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (4) 88                   11                        99               

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (5) 44                   934                      978             

Organização Pan-Americana de Saúde (6) 1                     1                 

Organização Pan-Americana de Saúde (7) 3                     13                        (16)                    -              

PRONON (8) 9.031               2.208                   11.239         

PRONON (9) 1.500               187                      1.687          

Organização Pan-Americana de Saúde (10) 54                        (2)                      52               

PRONON (8) 2.669                   2.669          

18.310            25.049                (23.503)             19.856        

Exercício 2014 Saldo inicial Recebimentos Desembolsos Saldo final

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 1                     -                      (1)                      -              

Fundo Nacional de Saúde - MS 1                     -                      (1)                      -              

NMDP - MS * (1) 5.648               9.075                   (7.994)               6.729          

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 16                   1                         (17)                    -              

Rede NAC.DESENV. FÁRMACOS ANTICÂNCER (2) 758                  53                        (21)                    790             

Organização Pan-Americana de Saúde (3) 113                  11                        -                    124             

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (4) 86                   9                         (7)                      88               

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (5) 639                  21                        (616)                  44               

Organização Pan-Americana de Saúde (6) 25                        (24)                    1                 

Organização Pan-Americana de Saúde (7) -                  72                        (69)                    3                 

Organização Pan-Americana de Saúde -                  25                        (25)                    -              

PRONON (8) -                  9.031                   9.031          

PRONON (9) -                  1.500                   1.500          

7.262              19.823                (8.775)              18.310        

Controladora
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Exercício 2015 Saldo inicial Recebimentos Desembolsos Saldo final

NMDP - MS * (1) 6.729               18.895                  (23.475)              2.149          

Rede NAC.DESENV. FÁRMACOS ANTICÂNCER (2) 790                  63                        (10)                     843             

Organização Pan-Americana de Saúde (3) 124                  15                        -                     139             

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (4) 88                    11                        99               

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (5) 44                    934                      978             

Organização Pan-Americana de Saúde (6) 1                     1                 

Organização Pan-Americana de Saúde (7) 3                     13                        (16)                     -              

PRONON (8) 9.031               2.208                   11.239         

PRONON (9) 1.500               187                      1.687          

Organização Pan-Americana de Saúde (10) 54                        (2)                      52               

PRONON (8) 2.669                   2.669          

18.310            25.049                (23.503)             19.856        

Consolidado

 
* O projeto NMDP investiu no exercício de 2015 em ativo imobilizado. Demonstramos o saldo 

líquido dos bens correspondentes:  
 

2015 2014 2015 2014

Aquisição 291 68 291

Depreciação                    (38)                      (5)                    (38)

Valor residual 253 63 253

Controladora Consolidado

 
 
1. NMDP/INCA/Fundação do Câncer: programa de envio de Medula Óssea e 

Cordão Umbilical e Placentário para o exterior compreende a busca, 
coleta e envio para o exterior de CTH de doadores cadastrados no Registro 
Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), visando a atender aos 
pacientes dos Registros Internacionais; 

 
2. Ministério da Saúde - MS: implantação da REDEFAC (Rede de 

Desenvolvimento de Fármacos Anticâncer) – seu objetivo é implementar a 
Rede Nacional de Desenvolvimento de Fármacos Anticâncer (REDEFAC), 
com plataforma técnica/administrativa, sediada no INCA, de apoio e 
proteção estratégicos às novas tecnologias farmacêuticas nacionais de 
origem pública, para viabilizar o uso clínico e exploração comercial dessas 
inovações; 

 
3. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: I Seminário Nacional sobre 

Tabaco e Mulher – seu objetivo é ampliar ações de prevenção e cessação 
do tabagismo entre mulheres; 

 
4. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: execução do Projeto 

intitulado “Infraestrutura para estudos genéticos e moleculares dos 
tumores pediátricos e Câncer hereditário”; 

 

 
5. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: projeto “Câncer de mama 

em mulheres latino-americanas: Rede de pesquisa de câncer Estados 
Unidos-América Latina”; 
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6. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: Evento “7º Encontro 

Internacional sobre Registro de Doadores de Medula Óssea e Bancos 
Públicos de Sangue de Cordão Umbilical”; 

 
7. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: Projeto Piloto de 

Implantação de Laudos Sinóticos para Tumores de Mama; 
 

8. PRONON: Programa Nacional de Formação em Radioterapia – seu objetivo 
é promover a formação de recursos humanos em radioterapia para suprir a 
demanda do SUS em consonância com Programa Nacional de Expansão da 
Radioterapia do Ministério da Saúde; 

 

9. PRONON: Do conhecimento científico à aplicação: pesquisa translacional 
e epidemiológica para melhoria do Controle do Câncer – O projeto 
objetiva contribuir para o controle de câncer no país, a partir da 
realização de 3 eixos de ação: contribuição para o diagnóstico molecular 
de vários tipos de câncer; avançar no conhecimento da terapia gênica com 
vistas à aplicação clínica; coletar e avaliar dados epidemiológicos que 
subsidiem o gestor em saúde a estabelecer medidas a partir do 
conhecimento do comportamento do câncer e de seus fatores de risco na 
população brasileira; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS:  O Projeto ITC é a 
primeira pesquisa de coorte internacional sobre o uso do tabaco e sobre o 
efeito de políticas voltadas para seu controle.  É um esforço 
transdisciplinar desenvolvido em colaboração com as organizações 
internacionais de saúde e formuladores de políticas em 22 países, por 
meio dos quais já atinge 50% da população mundial, 60% dos fumantes e 
70% dos usuários de tabaco do mundo. Permite avaliar o impacto e 
identificar os efeitos determinantes da política de controle do tabaco nas 
seguintes áreas: Advertências sanitárias e descritores das embalagens, 
Legislação sobre ambientes livres da fumaça do tabaco, Preços e impostos 
dos produtos derivados do tabaco, Educação e apoio para deixar de fumar, 
e Propaganda e promoção dos produtos derivados do tabaco.    
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9. Investimentos  
 

2015 2014 2015 2014

Investimentos em controlada 15.559

Ágio  na aquisição de controlada 2.411

17.970                 -                      -                      -                      

Controladora Consolidado

 
Informações relevantes sobre os investimentos no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2015: 
 

Participação 
percentual Total de ativos

Capital 
social

Patrimônio 
líquido

Receita 
líquida

Lucro líquido 
(prejuízo)

Em controlada:

Hospital Semiu do Méier Ltda. 100 24.089.976      500.000       18.342.764     2.223.828       (664.832)      

 
Nas demonstrações contábeis consolidadas, o ágio (goodwill) fica registrado no 
subgrupo do Ativo Intangível por se referir à expectativa de rentabilidade da 
controlada adquirida, cujos ativos e passivos estão consolidados com os da 
controladora. 

 
Já no balanço individual da controladora, esse ágio fica no seu subgrupo de 
Investimentos, do mesmo grupo de Ativos Não Circulantes, porque, para a 
investidora, faz parte do seu investimento na aquisição da controlada, não 
sendo ativo intangível seu (como dito atrás, a expectativa de rentabilidade 
futura – o genuíno intangível – é da controlada). No consolidado todos os ágios 
são registrados como intangível. 
 
Na controladora 
 

Saldo em 
31.12.2014

Adição 
(baixa)

Patrimônio 
líquido (*)

Resultado 
exercício

Saldo em 
31.12.2015

Hospital Semiu do Méier Ltda. 18.871 (236)               (665)             17.970

Total -                  18.871      (236)               (665)             17.970           

(*) Ajuste retrospectivo reflexo na investida.

Equivalência patrimonial
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10. Imobilizado 
 
Para viabilizar o atendimento das necessidades do INCA e com todas as pessoas e entidades interessadas no desenvolvimento 
de atividades voltadas ao combate do câncer, conforme suas finalidades estatutárias, a Fundação do Câncer adquire bens 
móveis e instalações e as cede por meio de contratos de comodato com prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos, podendo ser 
renovado por igual período. O ativo está registrado contabilmente destacando os bens da Administração - Fundação e os bens 
cedidos, conforme demonstramos a seguir:  
 

2014
Taxa de

depreciação Fund. Câncer INCA Terceiro Total Fund. Câncer INCA Terceiro Total Líquido Líquido

Terrenos 1.500                  748                   -                       2.248              -                         -                     -                   -                     2.248              2.248                   
Edificações 4% 369                     1.228                -                       1.597              (274)                    (795)                -                   (1.069)            528                 592                      
Instalações 10% 2.712                  25                     -                       2.737              (403)                    (20)                  -                   (423)               2.314              2.562                   
Equipamentos  hospitalares 10% -                         15.680              22.603              38.283             -                         (9.721)             (11.325)         (21.046)           17.237             20.291                  
Equipamentos de informática 20% 539                     649                   285                   1.473              (299)                    (617)                (142)              (1.058)            415                 367                      
Equipamentos de comunicação 20% 19                       17                     -                       36                   (8)                        (11)                  -                   (19)                 17                   18                        
Equipamentos de segurança 20% 6                        14                     -                       20                   (1)                        (14)                  -                   (15)                 5                     -                          
Equipamentos e utensílios de escritório 10% 398                     375                   -                       773                 (101)                    (157)                -                   (258)               515                 397                      
Equipamentos para outros fins 10% 137                     631                   462                   1.230              (30)                      (410)                (160)              (600)               630                 544                      
Imobilizado em andamento 4.256                  -                       224                   4.480              -                         -                     -                   -                     4.480              1.712                   
Total 9.936                 19.367             23.574            52.877           (1.116)                (11.745)          (11.627)        (24.488)         28.389           28.731                

Custo Depreciação
2015

Controladora
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Taxa de
depreciação Fund. Câncer INCA Terceiro Hospital Total Fund. Câncer INCA Terceiro Hospital Total Líquido

Terrenos 1.500              748               -                   2.248            -                     -                   -                   -                   2.248            
Edificações 4% 369                 1.228            -                   1.597            (274)                (795)              -                   1.069-            528               
Instalações 10% 2.712              25                 -                   2.737            (403)                (20)                -                   423-               2.314            
Benfeitorias em imóveis de terceiros 6% 18.369          18.369          (818)              818-               17.551          
Equipamentos  hospitalares 10% -                     15.680           22.603           5.133            43.416          -                     (9.721)           (11.325)         (347)              21.393-          22.023          
Equipamentos de informática 20% 539                 649               285               1.473            (299)                (617)              (142)              1.058-            415               
Equipamentos de comunicação 20% 19                   17                 -                   36                 (8)                    (11)                -                   19-                 17                 
Equipamentos de segurança 20% 6                     14                 -                   20                 (1)                    (14)                -                   15-                 5                   
Equipamentos e utensílios de escritório 10% 398                 375               -                   127               900               (101)                (157)              -                   (9)                 267-               633               
Máquinas e equipamentos em geral 10% 4                   4                   -                   4                   
Equipamentos para outros fins 10% 137                 631               462               494               1.724            (30)                  (410)              (160)              (37)                637-               1.087            
Imobilizado em andamento 4.256              -                   224               4.480            -                     -                   -                   -                   4.480            
Total 9.936             19.367         23.574         24.127         77.004         (1.116)            (11.745)        (11.627)        (1.211)          (25.699)        51.305         

Custo Depreciação
2015

Consolidado
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11. Intangível  
 

2015 2014 2015 2014

Ágio (goodwill) 2.411

Softwares 29

-                      -                      2.440                  -                      

Controladora Consolidado

 
 

A amortização, quando aplicável, é reconhecida linearmente com base na vida 
útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são 
revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente.  

 
 
12. Provisões sociais 
 

 
Refere-se à provisão de férias dos colaboradores da Fundação e do Hospital 
SEMIU Méier. 

 
 
13. Outras provisões 

 

2015 2014 2015 2014

Provisão p/ perda c/ plano de saúde de afastados 539 410 538

Provisão p/ reajuste salarial referente a acordo coletivo 2.563 2.074 2.563

Provisão para rescisões contratuais 10.102 10.102

Outras provisões 458 33 696

13.662 2.517 13.899

Controladora Consolidado

 
 

14. Projetos a executar 
 
No passivo circulante os valores são compostos pelo saldo líquido de 
recebimentos e despesas, referentes aos projetos firmados com a Swiss Bridge 
Foundation, com o Instituto Ronald McDonald, com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, com o National Cancer Institute of USA e 
com a Union Bloomberg. 
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Demonstramos a seguir a movimentação dos saldos:  
 

Exercício 2015 Saldo inicial Recebimentos Despesas Saldo final

Passivo circulante

Swiss Bridge Foundation (1) 679             388                 (399)         668          

Instituto Ronald McDonald (2) 1.099          307                 (332)         1.074        

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 14.488        1.337              (3.466)      12.359      

National Câncer Institute of USA (4) 513             -                     (94)           419          

Bloomberg (5) (50)             239                 (164)         25            

16.729       2.271             (4.455)     14.545     

Exercício 2014 Saldo inicial Recebimentos Despesas Saldo final

Passivo circulante

Swiss Bridge Foundation (1) 959             29                   (309)         679          

Instituto Ronald McDonald (2) 895             309                 (105)         1.099        

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 16.989        540                 (3.041)      14.488      

National Câncer Institute of USA (4) 691             -                     (178)         513          

Bloomberg (5) -                 80                   (130)         (50)           

19.534       958                (3.763)     16.729     

Controladora

 

Exercício 2015 Saldo inicial Recebimentos Despesas Saldo final

Passivo circulante

Swiss Bridge Foundation (1) 679             388                 (399)         668          

Instituto Ronald McDonald (2) 1.099          307                 (332)         1.074        

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 14.488        1.337              (3.466)      12.359      

National Câncer Institute of USA (4) 513             -                     (94)           419          

Bloomberg (5) (50)             239                 (164)         25            

16.729       2.271             (4.455)     14.545     

Consolidado

 
Os projetos acima investiram em ativo imobilizado os seguintes valores:  
 

2015 2014 2015 2014

Swiss Bridge Foundation (1)

Instituto Ronald McDonald (2)                  -   

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 290 94 290

National Câncer Institute of USA (4)                  -   

290 94 290

Controladora Consolidado
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Valor residual dos bens referentes aos projetos: 
 

2015 2014 2015 2014

Swiss Bridge Foundation (1) 283 467 283

Instituto Ronald McDonald (2) 23 30 23

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 12.108 14.274 12.108

National Câncer Institute of USA (4) 540 632 540

12.954 15.403 12.954

Controladora Consolidado

 
1. Swiss Bridge Foundation: entidade sem fins lucrativos com sede em 

Zurich, Suíça, investe em programas de pesquisa básica desde 2003, tem 
como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisas e 
atividades pertinentes, estando em andamento os seguintes estudos: 
Estabelecimento de um banco nacional de tumores e de DNA no Brasil; 
Estudos de perfis de expressão de genes em pacientes de câncer no Brasil; 
Heterogeneidade molecular de leucemias e de linfomas; Marcadores 
moleculares e interações ambientais no estudo de partenogênese da 
leucemia infantil no Brasil; Core Project; e Expansão das dependências do 
Banco de Tumores e de DNA no Brasil. 
 
Além dos estudos acima, a Swiss Bridge Foundation patrocinou a partir de 
2009 os seguintes estudos: Estudo molecular em hemato-oncologia infantil 
e Identificação de marcadores moleculares em tumores como os de 
esôfago e carcinoma de pulmão associados ao tabaco. 
 
Em 2014 patrocinou os seguintes estudos: Leucemia e Tumores Sólidos na 
Infância e Tumor Sólido em Adultos; 

 
2. Instituto Ronald McDonald: todos os recursos que a Fundação do Câncer 

arrecada na Campanha McDia Feliz, promovida pelo Instituto Ronald 
McDonald’s são direcionados para o Setor de Pediatria do INCA. Os 
projetos em andamento são: Reforma, ampliação e adequação do espaço 
físico da pediatria oncológica do INCA e o Projeto piloto para reabilitação 
neuropsicomotora em crianças; 
 
 

3. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: A Rede Pública 
de Bancos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (Rede BrasilCord) 
encontra-se em fase de ampliação e deverá estar em todas as regiões do 
país, contemplando a diversidade genética da população brasileira. A 
Rede, agora em sua Fase III, terá capacidade para armazenar um total de 
80 mil bolsas de sangue de cordão umbilical. Ainda em sua Fase II, com 
financiamento de R$ 31,5 milhões obtidos junto ao Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a Fundação viabilizou a 
segunda expansão da Rede BrasilCord. Essa expansão, iniciada em 2006 e 
entrando em sua etapa final, contemplou a implantação de seis novos 
bancos, complementação de equipamentos para quatro bancos já 
existentes e a realocação e modernização do Laboratório de 
Imunogenética do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Este projeto 
contempla ainda a Acreditação de todos os bancos que comporão a Rede 
BrasilCord, que deverá ser implantada em 2015, e a integração desta Rede 
com os registros internacionais e com a rede mundial NetCord de células-
tronco de sangue de cordão umbilical e placentário, visando ao melhor 
atendimento de pacientes brasileiros que necessitem de transplante de 
medula óssea. Os principais objetivos deste Projeto foram: alcançar uma 
maior representatividade da diversidade genética do povo brasileiro, 
expandindo a possibilidade de se encontrar um doador compatível para 
transplante de medula óssea não aparentado no Brasil; expandir a 
capacidade de processamento e criopreservação da Rede e proporcionar a 
capacitação dos recursos humanos envolvidos no processo de coleta, 
processamento e criopreservação das células-tronco.  

 
A Fundação é a gestora deste projeto sendo responsável pelo 
planejamento e gerenciamento das etapas e atividades do projeto; 
contratação de empresas para elaborar os projetos executivos de 
arquitetura e engenharia e para executar as obras e instalações; aquisição 
dos equipamentos de criogenia, dos equipamentos de informática e de 
materiais operacionais de apoio; supervisão e gerenciamento da aplicação 
de tecnologia de informação; supervisão e logística do treinamento dos 
recursos humanos especializados de enfermagem, criogenia e tecnologia 
da informação. 

 
4. National Cancer Institute of USA – NCI: projeto para caracterizar a 

distribuição do perfil molecular do câncer de mama invasivo nos estágios 
II ou III (luminal do tipo A, luminal do tipo B, receptor do fator de 
crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2), basal) em mulheres latino-
americanas. 

 



 
FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER – 
FUNDAÇÃO DO CÂNCER 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de Reais) 
 

31 

 

15. Contingências 
 
A Fundação do Câncer é parte em 32 (31 em 2014) ações trabalhistas e 
processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal de suas atividades, envolvendo aspectos cíveis e 
outros assuntos. A Administração, com base em informações de seus assessores 
jurídicos, constituiu provisão para contingências, conforme demonstramos a 
seguir: 
 

2015 2014 2015 2014

Contingências trabalhistas (*) 1.537 1.116 1.537

Contingências tributárias (**) 3.849

1.537 4.965 1.537

Controladora Consolidado

 
 
Os respectivos depósitos judiciais vinculados às contingências descritas acima 
estavam apresentados da seguinte forma: 
 

2015 2014 2015 2014

Depósitos judiciais (Contingências trabalhistas) 184 234 184

Depósitos judiciais (Contingências tributárias) 553 4.367 553

737 4.601 737

Controladora Consolidado

 
(*) Refere-se a processos sobre remuneração e verbas rescisórias com provável risco de 

condenação. O montante correspondente a processos com possível risco é de R$ 1.914 
(R$ 2.325 em 31 de dezembro de 2014); 

 
(**) Em 2015 a Fundação obteve ganho de causa no processo de PIS, com o reconhecimento 

da imunidade, tendo sido “transitado em julgado”, razão pela qual o valor depositado 
judicialmente foi transferido para Outros créditos a receber. O saldo remanescente 
refere-se a outro processo de PIS em andamento. 

 
 
16. Receitas diferidas 

 
O saldo corresponde a doações patrimoniais, as quais são apropriadas para o 
resultado de acordo com a depreciação desses bens no ativo imobilizado, e 
ainda, a contratos de pesquisa a executar, conforme mencionado na Nota 
Explicativa nº 7: 
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2015 2014 2015 2014

Doações patrimoniais                   2.681                    3.081                   2.681 

Contratos de pesquisa a executar                  21.342                  20.617                  21.342 

               24.023                 23.698                24.023                        -   

Controladora Consolidado

 
 

 

17. Patrimônio social 
 
O patrimônio social é constituído pelas contribuições totalmente 
integralizadas, acrescido ou diminuído, respectivamente, do superávit ou 
déficit inerente às atividades da Fundação, apurado ao término de cada 
exercício social. No Hospital, foi efetuado um ajuste retrospectivo no valor de 
R$ 237 mil referente a provisão para contingências. 
 
 

18. Prestação de Serviços  
 
As receitas conforme contratos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2015 e 2014 estão demonstradas a seguir: 

Mês Contrato I Contrato II Contrato III Contrato IV Total

Janeiro 5.350 121 205 97 5.773

Fevereiro 5.647 165 222 97 6.131

Março 5.568 154 222 96 6.040

Abril 5.737 97 222 97 6.153

Maio 5.661 1.979 234 97 7.971

Junho 5.701 1.417 234 97 7.449

Julho 5.429 0 234 97 5.760

Agosto 5.451 0 234 97 5.782

Setembro 4.663 329 234 96 5.322

Outubro 3.661 2.380 234 97 6.372

Novembro 2.834 209 239 97 3.379

Dezembro 3.396 4.044 253 97 7.790

Total 59.098 10.895 2.767        1.162         0 73.922

Mês Contrato I Contrato II Contrato III Contrato IV Contrato V Total

Janeiro 5.144 152 162 97 287 5.842

Fevereiro 5.353 214 162 97 -               5.826

Março 5.329 459 161 96 -               6.045
Abril 6.667 1.056 162 97 -               7.982
Maio 5.631 989 162 97 647 7.526
Junho 5.686 858 161 97 -               6.802
Julho 5.514 1.214 162 97 1.119 8.106
Agosto 5.571 1.628 162 97 1.119 8.577
Setembro 5.419 1.670 161 96 -               7.346
Outubro 5.358 113 162 97 1.119 6.849
Novembro 5.365 130 162 97 -               5.754
Dezembro 5.538 185 161 97 -               5.981
Total 66.575 8.668 1.940        1.162         4.291 82.636

Em 31 de dezembro de 2015

Controladora

Em 31 de dezembro de 2014
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Mês Contrato I Contrato II Contrato III Contrato IV

Serviços 
hospitalares Total

Janeiro 5.350 121 205 97 5.773

Fevereiro 5.647 165 222 97 6.131

Março 5.568 154 222 96 6.040

Abril 5.737 97 222 97 6.153

Maio 5.661 1.979 234 97 7.971

Junho 5.701 1.417 234 97 7.449

Julho 5.429 0 234 97 5.760

Agosto 5.451 0 234 97 5.782

Setembro 4.663 329 234 96 5.322

Outubro 3.661 2.380 234 97 6.372

Novembro 2.834 209 239 97 3.379

Dezembro 3.396 4.044 253 97 546             8.336

Total 59.098 10.895 2.767        1.162       546 74.468

Em 31 de dezembro de 2015

Consolidado

 
� Contrato I: apoio à pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico; 
� Contrato II: coordenação do programa de busca nacional e internacional, 

coleta e transporte de células-tronco; 
� Contrato III: gerenciamento do envio de medula óssea e cordão umbilical e 

placentário para o exterior; 
� Contrato IV: gerenciamento da implantação do programa Rede Brasilcord; 
� Contrato V: consultoria em Plano de Atenção Oncológica; 

Serviços hospitalares: atendimento médico hospitalar no Hospital SEMIU 
Méier (HSM) através de convênios com diversas operadoras de planos de 
saúde e particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Receitas operacionais e despesas operacionais aplicadas nos programas de 
saúde  
 
19.a. Fundação do Câncer (Controladora) Filantropia 
 
As receitas operacionais somaram no exercício findo em 31 de dezembro de 
2015 o montante de R$ 83.055 mil (R$ 88.501 mil em 31 de dezembro de 2014).  
 
Em contrapartida, a Fundação do Câncer em 31 de dezembro de 2015 dispõe de 
um efetivo de 604 empregados (769 em 31 de dezembro de 2014) trabalhando 
direta ou indiretamente para as Unidades do INCA. Tendo aplicado recursos 
com ações de promoção e proteção à saúde, conforme abaixo: 
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2015 2014

Programa de Assistência                63.301                50.944 

Programa de Educação                     634                     979 

Programa de Pesquisa                  7.642                  7.935 

Programa de Prevenção e mobilização                  2.422                  1.791 

Desenvolvimento institucional e humano                  8.833                  9.284 

              82.832               70.933 

Controladora

 
19.b. Hospital SEMIU Méier – HSM (Controlada) 
 
O Hospital SEMIU Méier, adquirido pela Fundação em 1º dezembro de 2015, 
obteve receitas operacionais de R$ 0,546 mil. 
 
Em contrapartida, o Hospital em 31 de dezembro de 2015 dispõe de um efetivo 
de 140 empregados trabalhando diretamente na unidade hospitalar. As 
despesas operacionais somaram R$ 1.162 mil. 
 
 
19.1. Programa de assistência 

 

2015 2014 2015 2014

Despesa com pessoal              51.134              41.174              51.558 

Despesa com prestação de serviços                9.949                7.327              10.227 

Outros                2.218                2.443                2.678 

            63.301             50.944             64.463 

Controladora Consolidado

 
É o programa que tem a aplicação do maior volume de recursos. A atuação 
da Fundação neste programa se dá através de: 
 
� Alocação de recursos humanos especializados na área oncológica não 

somente para suprir as carências de pessoal do INCA, mas também para 
agregar experiência e conhecimento nas áreas de diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e cuidados paliativos; 

� Aquisição de medicamentos e insumos que não fazem parte das 
compras regulares do INCA ou que não estejam disponíveis no momento 
da necessidade para evitar descontinuidades nos tratamentos dos 
pacientes; 

� Contratação serviços relativos a exames e procedimentos especiais, que 
não estão disponíveis no INCA, mas que são necessários para garantir 
atenção qualificada e integral a todos os pacientes de câncer das 
unidades hospitalares do INCA. 
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A seguir apresentamos os projetos operacionais geridos pela Fundação na 
Área de Assistência: 
 
� Gestão da Busca Nacional e Internacional de Células-Tronco 

Hematopoéticas para pacientes brasileiros que necessitam de 
transplante de medula óssea. 

 
A parceria da Fundação do Câncer com o INCA nesta área abrange a 
gestão administrativa, logística e financeira de todo o processo de busca 
nacional e internacional de doadores de medula óssea e o 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas informatizados que suportam 
todos os processos. 
 
Os serviços executados pela Fundação compreendem:  
 
� Gestão da logística de movimentação para a coleta de materiais 

genéticos de doadores brasileiros para exames e para transplantes em 
pacientes estrangeiros envolvendo a contratação de empresas 
especializadas e a aquisição de passagens aéreas, estadia, locomoção e 
alimentação para os Couriers (pessoa física) legalmente habilitados 
para o transporte desses materiais; 

� Gestão da movimentação de pacientes e doadores no território nacional 
para realização de exames confirmatórios e coleta de material genético 
para transplantes; 

� Gestão financeira do processo de envio de medula óssea para o exterior 
incluindo: Emissão das Invoices para os registros internacionais, 
concernentes aos procedimentos de identificação de doador, a 
confirmação tipificatória, a coleta de amostra de células-tronco 
hematopoéticas e o envio para o exterior de CTH; 

� Recebimento e controle de todas as Invoices encaminhadas pelos 
Registros Internacionais; 

� Emissão de Relatório Gerencial mensal para o INCA onde constam todos 
os valores recebidos pela Fundação relativos às Invoices emitidas contra 
os registros internacionais; 

� Gestão do Fundo Financeiro formado pelos recebimentos de valores do 
exterior;  

� Manter-se em contato constante com os registros internacionais de 
forma a manter atualizadas as tabelas dos valores referentes aos 
procedimentos; 

� Manutenção de um banco de dados, permanentemente atualizado, com 
todos os dados de análise, controle, monitoramento e follow-up de 
todas as etapas de envio de CTH ao exterior. 
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� Captação e fidelização de doadores voluntários de medula óssea 
 
A Fundação mantém a parceria com o INCA para conscientizar e 
mobilizar a sociedade brasileira para a importância da doação de 
medula óssea e, com isso, ampliar o número de doadores voluntários 
cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea - 
REDOME. Além disso, a Fundação mantém e aprimora os sistemas de 
informática para automatizar o cadastramento dos doadores voluntários 
e gerenciar as informações do REDOME. 
 

� Hospital SEMIU Méier - HSM 
 

Em 1° de dezembro de 2015 a Fundação adquiriu o Hospital SEMIU 
Méier (HSM), passando a atuar diretamente na área de assistência.  

 
 

19.2. Programa de educação 
 

2015 2014 2015 2014

Despesa com pessoal                      518                      511                      518 

Despesa com prestação de serviços                        17                      196                        17 

Outros                        99                      272                        99 

                     634                      979                      634 

Controladora Consolidado

 
Este programa visa apoiar o INCA em seu compromisso de promover a 
qualificação de profissionais de saúde para atuação em todos os níveis de 
cuidados da Rede de Atenção Oncológica do SUS e na realização de 
eventos científicos. A atuação da Fundação envolve: 
 
� Alocação de recursos humanos especializados no INCA para 

desenvolvimento de atividades educacionais; 
� Estabelecimento de cooperação com Instituições Nacionais e 

Estrangeiras na área de ensino; 
� Capacitação de profissionais de saúde da rede básica e especializada 

para as ações de detecção precoce, monitoramento e avaliação dessas 
ações nos níveis municipal, estadual e macrorregional; 

� Apoio financeiro à infraestrutura e à logística necessárias para o 
funcionamento destas ações; 

� Apoio financeiro e logístico para realização de eventos relativos à 
divulgação científica; 

� Apoio ao INCA na qualificação de profissionais de saúde para atuação 
em todos os níveis de cuidados da Rede de Atenção Oncológica do SUS; 

� Realização de eventos técnicos e científicos. 
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19.3. Programa de pesquisa 
  

2015 2014 2015 2014

Despesa com pessoal                   5.671                   6.113                   5.671 

Despesa com prestação de serviços                      222                      379                      222 

Outros                   1.749                   1.443                   1.749 

                 7.642                  7.935                  7.642 

Controladora Consolidado

 
 
A atuação neste programa, que é desenvolvido em estreita cooperação 
com a Coordenação de Pesquisa do INCA, compreende: 
 
� Alocação de pesquisadores qualificados no INCA para projetos de 

pesquisa; 
� Gestão administrativa, financeira e de logística dos projetos de 

pesquisa básica e aplicada, incluindo a negociação e realização de 
compras de materiais e contratação de serviços necessários ao 
funcionamento e manutenção das ações; 

� Viabilização financeira desses projetos através da captação de recursos 
externos junto a empresas públicas e privadas, e instituições nacionais 
e internacionais de fomento à pesquisa; Alocação de pesquisadores 
qualificados; 

� Promoção da formação de pesquisadores, para expansão da Pesquisa 
em Câncer priorizando as Áreas de Oncologia Básica, Clínica e 
Epidemiológica; 

� Capacitação de recursos humanos, através da disponibilização de bolsas 
de pesquisa, passagens, diárias, hospedagens, para participação em 
congressos, simpósios e outros eventos relacionados; 

� Realização de eventos científicos; 
� Cooperação com entidades nacionais e internacionais para implantação 

de redes de pesquisa clínica de pesquisa e desenvolvimento de novos 
fármacos; 

� Apoio jurídico na celebração de contratos e convênios; 
� Importação de equipamentos e consumíveis necessários ao 

funcionamento e manutenção da operação. 
 
Essa parceria proporciona a agilidade necessária para que os projetos de 
pesquisa se realizem, cumprindo cronogramas e prazos, aumentando a 
produtividade e mantendo a excelência da área de pesquisa do INCA. Este 
programa abrange vários projetos importantes: 
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� Protocolos de pesquisa nacionais e internacionais 
 
Incremento de estudos clínicos institucionais, objetivando o 
amadurecimento na produção de estudos com qualidade internacional. 
 

� Apoio ao Programa de Oncobiologia da UFRJ 
 
O Programa de Oncobiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) conta com apoio da Fundação do Câncer desde 2005 e, 
atualmente, envolve mais de 300 profissionais de diversas 
especialidades na troca de informações, importante aliado na 
prevenção e descoberta de novos tratamentos e técnicas de diagnóstico 
precoce. 
Em 2015, a Fundação do Câncer disponibilizou um total de 20 bolsas de 
auxílio a pesquisas e duas bolsas de Pós-Doutorado.  
O Programa de Oncobiologia da UFRJ é uma organização 
interinstitucional e agrega grupos de pesquisas de diversas entidades do 
Rio de Janeiro. A própria UFRJ, o INCA, as Universidades Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFFRJ), do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O Programa dispõe de um núcleo de 
divulgação, que elabora vídeos, jogos eletrônicos e outras estratégias 
de comunicação com orientações de prevenção para crianças e 
adolescentes. 

 
19.4. Programa de prevenção e mobilização 

 

2015 2014 2015 2014

Despesa com pessoal                   2.389                   1.778                   2.389 

Despesa com prestação de serviços                        -                          -                          -   

Outros                        33                        13                        33 

                 2.422                  1.791                  2.422                        -   

Controladora Consolidado

 
 
Como segunda causa de morte por doença no país, o câncer é um 
problema de grande magnitude e pouca visibilidade. As ações para 
controle do câncer estão centradas nas fases mais tardias da doença, 
quando o tratamento é caro e menos eficaz.  
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Um dos grandes desafios deste programa é ampliar as ações de promoção 
à saúde e prevenção do câncer para reduzir os índices de incidência e 
mortalidade. Também busca garantir aos gestores e profissionais de saúde 
informações que possibilitem planejamento, avaliação e execução das 
estratégias de controle da doença adequadas para cada Estado e a 
disseminação para a população dos principais fatores de risco do câncer e 
como podem se proteger da doença. Neste programa estão previstos: 

 
� Alocação de recursos humanos especializados no INCA para as 

atividades de prevenção e vigilância; 
� Ampliação da informação sobre tabagismo, mobilização e apoio da 

sociedade civil à implementação da Convenção Quadro para Controle 
do Tabaco no Brasil; 

� Estímulo à redução da aceitação social do tabagismo, bem como da 
iniciação entre jovens, por meio de atividades educativas e legislativas; 

� Implantação do tratamento da dependência à nicotina no SUS; 
� Financiamento e realização de pesquisas epidemiológicas e registros 

(abordagens quantitativas e qualitativas, incidências de câncer nos 
Estados) da doença; 

� Reprodução e distribuição de materiais educativos e promocionais para 
as secretarias estaduais de saúde; 

� Suporte às grandes campanhas anuais promovidas pelo INCA, visando 
divulgar as ações nacionais de prevenção e controle do câncer: 

 
04/02 – Dia Mundial contra o Câncer 
31/05 – Dia Mundial sem Tabaco; 
29/08 – Dia Nacional de Combate ao Fumo; 
27/11 – Dia Nacional de Combate ao Câncer 
 
 

19.5. Programa de Desenvolvimento Institucional e Humano  
 

2015 2014 2015 2014

Despesa com pessoal                   7.864                   8.668                    7.864 

Despesa com prestação de serviços                      491                      178                       491 

Outros                      478                      438                       478 

                 8.833                  9.284                   8.833                        -   

Controladora Consolidado

 
 
A atuação da Fundação neste programa, que é desenvolvido em parceria 
com a Direção Geral, e as Coordenações de Administração e de Recursos 
Humanos do INCA, compreende: 
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� Alocação de profissionais especializados da área de gestão e de 
tecnologia da informação no INCA; 

� Apoio na gestão administrativa das atividades gerais do INCA, incluindo 
a negociação e realização de compras de materiais e contratação de 
serviços necessários ao funcionamento e manutenção das ações; 

� Capacitação de recursos humanos, através da disponibilização, 
passagens, diárias, hospedagens, para participação em congressos, 
simpósios e outros eventos relacionados; 

� Apoio jurídico na celebração de contratos e convênios. 
 
A Fundação continuou patrocinando o Sistema de Treinamento por Cotas, 
que dá mais agilidade e autonomia às coordenações e unidades 
assistenciais do INCA para aperfeiçoamento profissional de seus 
funcionários, através da participação em cursos e eventos de suas 
respectivas profissões e especialidades. 
 
 

20. Quocientes patrimoniais  
 

2015 2014

LIQUIDEZ IMEDIATA 

Caixa e equivalente de caixa 170.897 2,48 3,27

Passivo circulante 68.968

LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo circulante 242.176 3,51 4,58

Passivo circulante 68.968

LIQUIDEZ GERAL 

Ativo circulante + realizável a longo prazo 242.913 2,28 2,92

Passivo circulante + não circulante 106.585

IMOBILIZAÇÃO CORRENTE DO CAPITAL PRÓPRIO

Imobilizado 28.389 0,16 0,16

Patrimônio líquido 182.687

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Imobilizado 28.389 0,13 0,13

Patrimônio líquido + passivo circulante 220.304
=

=

=

=

=

Controladora
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2015

LIQUIDEZ IMEDIATA 

Caixa e equivalente de caixa 171.226 2,29

Passivo circulante 74.715

LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo circulante 240.537 3,22

Passivo circulante 74.715

LIQUIDEZ GERAL 

Ativo circulante + realizável a longo prazo 241.274 2,15

Passivo circulante + não circulante 112.332

IMOBILIZAÇÃO CORRENTE DO CAPITAL PRÓPRIO

Imobilizado 51.305 0,28

Patrimônio líquido 182.687

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Imobilizado 51.305 0,20

Patrimônio líquido + passivo circulante 257.402
=

=

=

=

=

Consolidado
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21. Isenções das contribuições para a seguridade social usufruídas 
 
Os valores correspondentes à economia por isenção apurados nos exercícios 
foram: 
 

2015 2014

Cota patronal do INSS               12.485               12.867 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS                 9.896                 7.767 

CSLL                    712                 1.870 

             23.093              22.504 

Controladora

 
22. Imunidade IRPJ 

 
A Fundação do Câncer, por sua finalidade e objetivos e, mediante artigo 170 do 
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), não está sujeita ao Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica. A organização apresenta anualmente a Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF), antiga DIPJ.  
 
 

23. Instrumentos financeiros 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Fundação do Câncer não 
participou e nem tampouco manteve operações envolvendo quaisquer tipos de 
instrumentos financeiros específicos, a não ser aqueles constantes das 
demonstrações financeiras, os quais foram determinados de acordo com os 
critérios e as práticas contábeis divulgadas em notas explicativas. 
 
 

24. Seguros  
 
A Fundação do Câncer mantém apólices de seguro junto às principais 
seguradoras do país, em montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, com cobertura contra incêndios e riscos diversos, levando 
em conta a natureza e o grau de riscos envolvidos. As premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de 
demonstrações contábeis e consequentemente, não foram examinadas pelos 
nossos auditores independentes. 
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25. Eventos subsequentes 
 

� Em março de 2016, a Fundação do Câncer está incorporando, através de uma 
filial, o CNPJ do Hospital SEMIU Méier (HSM), adquirido em dezembro de 
2015. O Laudo Contábil apurou um Patrimônio Líquido de R$ 17.764 mil. O 
Hospital está em obras, visando a ampliação e adequação para atender a 
especialidade de Oncologia.  
 

� O contrato de prestação de serviços de apoio à pesquisa, ensino e 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, firmado entre a 
Fundação do Câncer e o INCA – Instituto Nacional de Câncer, será encerrado 
em agosto de 2016. 
 

 


