S3 Gestão em Saúde
CNPJ: 14.284.483 / 0001 - 08
Ano calendário 2019
(valores em reais)

Contexto operacional
A Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Estratégias e Soluções em Saúde - é uma organização social que tem a missão de ofertar as melhores
práticas no gerenciamento de pessoas, serviços e equipamentos de saúde para o poder público.
Fundada em 20 de dezembro de 1951, a S3 é uma sociedade civil, de direito privado, sem ns lucrativos, de caráter social e inclusivo, reconhecida como de Utilidade
Pública do município de Ubaíra – BA.
Na Federação, possui a Certicação das Entidades Benecentes de Assistência Social (Cebas) na área de Saúde, emitido pelo Ministério da Saúde, este que reconhece ,
simultaneamente, as contribuições da S3 no fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a ampliação e melhoria da qualidade do acesso aos
serviços e saúde.

Nossas atividades
(i) Gestão de pessoas
Gestão completa de recursos humanos, estimulando o autodesenvolvimento pessoal e prossional dos nossos colaboradores, visando condições para a motivação e
valorização da equipe.
(ii) Hospitais
Gestão completa de hospitais de pequeno, médio e grande porte, especializados ou gerais, de baixa, média ou alta complexidade
(iii) Urgência e emergência
Gestão completa de Unidades de Pronto Atendimento, estabelecendo uxos e rotinas estruturados pela Política de Humanização.
(iv) Centros de atenção psicosocial (CAPS)
Atendimento intensivo e diário aos portadores com transtornos mentais – psicoses, neuroses graves e demais quadros – cuja severidade e/ou persistência justiquem sua
permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. Permite que os usuários permaneçam junto às suas famílias e
comunidades.
(v) Atenção especializada
Gestão de unidades ambulatoriais de atenção especializada e de realização de exames complementares (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT), buscando a
melhoria dos processos de consultas e exames especializados, cirurgias, medicamentos, próteses e atendimento de urgência.

S3 Gestão em Saúde
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Balanço Patrimonial
Ano calendário 2019 e 2018
(valores em reais)

Ativo
Circulante
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a receber com orgãos governamentais
Estoque de medicamentos

Não Circulante
Imobilizado
Maquinas e equipamentos
Moveis e utensílios
Instalações
Equipamentos de computação
Coberturas
Predios e benfeitorias

Total ativo

2019

2018

1.018
411.279
83.617
1.423.529
19.839

3.327
493.738
29.968

1.939.282

527.033

Passivo
Circulante
Fornecedores
Tributos e encargos a recolher
Obrigação com Pessoal
Outras contas a pagar

Não Circulante
Parcelamento de tributos e contribuições
228.124
279.063
189.339
28.626
274.002
637.403
1.636.557

227.958
272.961
189.423
28.690
274.002
637.403
1.630.438

3.575.839

2.157.471

Patrimônio líquido
Fundo Patrimônio

Total passivo e patrimônio líquido

2019

2018

16.957
77.507
1.646.239
122.708

8.195
42.658
300.120
10.235

1.863.410

361.208

112.616

65.840

112.616

65.840

1.599.813
1.599.813

1.730.423
1.730.423

3.575.839

2.157.471
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Demonstração do Resultado do Exercício
Ano calendário 2019 e 2018
(valores em reais)
DRE
Receitas Associativas
Operacionais
Doações e subvenções

2019
32.405.156
32.405.156
32.405.156

2018
17.844.428
17.844.428
17.844.428

Resultado das operações com receitas associativas

32.405.156

17.844.428

Custos operacionais
Custos dos serviços
Custos das mercadorias para prestação dos serviços

(1.464.765)
(1.399.049)
(65.716)

Resultado bruto operacional

30.940.391

16.907.843

(30.914.453)
(11.334.468)
(16.931.682)
(676.913)
(1.971.390)

(16.886.994)
(3.374.015)
(12.924.932)
(562.229)
(25.818)

(150.278)
12.711
(162.988)

(56.371)
2.157
(58.528)

(6.271)

(6.830)

(130.611)

(42.351)

Despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas operacionais
Despesas tributárias
Despesas com prestação de serviços
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Depreciações
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL
Superavit ou deficit do exercício

(130.611)

(936.584)
(692.605)
(243.979)

(42.351)

