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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Com gratidão por tudo que o Senhor nosso Deus tem 
permitido acontecer, apresentamos o relatório das 
atividades da AEBES/2020.

O texto bíblico citado para nossa reflexão tem por 
motivação a confiança em Deus, na sua Graça e amor, 
que nos sustenta em todo tempo.

Confiar e esperar em Deus é um exercício de fé e 
amor! Nunca foi fácil descansar e esperar em Deus, 
pois estamos acostumados a querer tudo na hora. 
Mesmo desejando este descanso no Senhor, muitos 
não têm conseguido deixar Deus cuidar de suas vi-
das. Na verdade, deixar Deus realmente no controle 
de nossas vidas é um processo de aprendizado. O sal-
mista também teve que aprender e nos deixou algu-
mas pistas de como viver nesta dimensão da fé para 
confiar e deixar Deus cuidar de todas as coisas. Vi-
vemos esta realidade na AEBES, pois em todo tempo 
precisamos colocar nossas decisões no Altar de Deus 
para que, confiantes, permitamos que Ele auxilie nos 
dando sabedoria para que nossas decisões sejam 
para o bem maior e  para o louvor do Seu Nome! En-
tretanto, para deixar Deus cuidar de todas as coisas 
em nossas vidas precisamos:

“Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu 
coração; espera, pois, no Senhor!”. 

Salmo 27-14

CONFIANÇA

1°) Aprender a esperar em Deus: Se agirmos movidos 
pela ansiedade, vamos nos precipitar e nos envolver 
em mais problemas e dificuldades. A ansiedade e a 
correria não nos ajudam a antecipar a bênção de Deus, 
que só nos é dada no tempo Dele, e para aqueles que O 
obedecem. Para todas as coisas de nossas vidas este 
princípio se aplica. Aprenda a esperar e a confiar.

2°) Aprender a manter o ânimo: É muito comum as 
pessoas desanimarem quando as coisas não cami-
nham do jeito que elas esperam.  A Bíblia diz ... “que 
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 
amam a Deus” (Romanos 8. 28). Sendo assim, procu-
remos manter o foco, creiamos e confiemos que o Se-
nhor nosso Deus tem o controle de tudo e, que Ele vai 
nos abençoar!

3°) Fortaleçamo-nos em Deus: Esperar em Deus e 
manter o ânimo é indispensável para quem quer ser-
vir com propósito. Porém, se tentarmos fazer isto na 
força do nosso braço, fracassaremos. Então, apren-
damos a entregar a Ele tudo aquilo que nos afeta, e 
vamos buscar a Sua Presença em oração sincera para 
que Ele nos fortaleça a cada dia e que esta pequena 
devocional anime e fortaleça o nosso coração.

Cremos que esta dinâmica de vida e missão tem sido 
aplicada na AEBES, pois cada planejamento, cada 
ação de trabalho, cada definição de meta e estra-
tégia de nossa Instituição, cada uma delas está em 
acordo com a vontade de Deus. Este é e sempre será 
o nosso propósito. Conquistamos o respeito e a ad-
miração de nossos parceiros, das autoridades e da 
população capixaba ao longo da nossa história, e 
agora, à frente, há o tão grande desafio da Pandemia 
do Coronavírus. Conseguimos, com a ajuda de Deus e 
muita dedicação, cumprir nossa vocação, oferecendo 
serviços médicos de qualidade com respeito, humani-
zação e amor. Administrando o Hospital Estadual Jay-
me Santos Neves, vivemos o maior desafio de saúde 
dos últimos tempos. O Mundo inteiro precisou pa-
rar e se adequar para o enfrentamento da Covid-19. 
Nossas equipes trabalharam incansavelmente para 
adaptar e organizar o hospital Jayme para esta ba-
talha. Com gratidão a Deus podemos dizer que “até 
aqui o Senhor tem nos ajudado”!

Apesar da Pandemia, o nosso trabalho em muitas ou-
tras frentes de atuação não cessou. A Maternidade 
de Cariacica e o Hospital Evangélico receberam mi-
lhares de pessoas em busca de serviços médicos de 
qualidade, e encontraram afeto e profissionalismo. 
Cumprimos e estamos cumprindo a nossa missão. 
Tendo esta oportunidade de relembrar o que foi re-
alizado, aproveitamos este momento para agradecer 
aos nossos colaboradores, funcionários e funcioná-
rias, diretores, conselheiros e conselheiras e às Igre-

jas Associadas pela dedicação, pois sem vocês nunca 
teríamos conseguido! Agradecemos ao Governo do 
Estado do Espírito Santo pela confiança e parceria 
na promoção da saúde da população capixaba, e dei-
xamos a porta aberta para os novos desafios. Nossa 
gratidão pela vida de cada um de vocês.

Sigamos sempre acreditando que podemos ir além, 
pois com confiança em Deus, ética, trabalho duro e 
dedicação, valorizando nossos parceiros e parceiras, 
avançaremos para um futuro melhor. Que o Senhor Je-
sus Cristo, médico dos médicos, nos abençoe sempre.

REV. ALEXANDER MENDES CUNHA
Presidente da Aebes (biênio 2018-2020)
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PALAVRA DA 
SUPERINTENDENTE

Com o coração agradecido a Deus, registramos as 
principais atividades da AEBES no exercício de 2020, 
ano tomado pela pandemia mundial da covid-19, num 
contexto totalmente adverso ao Planejamento Es-
tratégico desse período, com inúmeros desafios a 
serem enfrentados pela governança da AEBES, pela 
gestão e pelos funcionários das próprias Unidades 
Hospitalares.

A AEBES continuou firme em seus objetivos na busca 
permanente por soluções inovadoras com o propósi-
to de adquirir e compartilhar conhecimento, agindo 
efetivamente na transformação direcionada a uma 
saúde baseada em valor. O resultado pode ser evi-
denciado nos registros desse Relatório, por unidade 
hospitalar: o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), 
Maternidade Municipal de Cariacica (MMC). 

Em todo o tempo, a misericórdia do Senhor esteve e 
está conosco, renovando as forças e apontando os 
caminhos a seguir. O ano de 2020 foi desafiador, de 
muito aprendizado e oportunidades, de união e soli-
dariedade. Nossas equipes corajosas e batalhadoras 
se uniram para se recriar e se reinventar, fortalecen-
do-se na Palavra de Deus, conforme Josué 1. 9 (NTLH): 
“Lembre de minha ordem: “Seja forte e corajoso! Não 
fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Se-
nhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar 
para onde você for”!  Com essa coragem, os gestores 
das Unidades Hospitalares geridas pela AEBES se-
guiram cumprindo a missão de cuidar da saúde das 
pessoas com excelência e produzindo bons frutos, 
conforme pode ser verificado a seguir:

O HEVV teve o seu perfil alterado para atender a 
covid-19 como retaguarda no ES. Além da covid-19, 
manteve o atendimento às especialidades em foco, 
realizando 786 mil procedimentos sendo 82% ao SUS. 
Alcançou resultados assistenciais extraordinários, 
além dos projetos estruturantes que tiveram avan-
ços importantes, tais como: o reconhecimento pela 
Planiza, da efetividade da aplicação do DRG - Diag-
nosis Related Group, um dos pilares da Governança 
Clínica; investimento de 862.135 mil reais para iniciar 
o projeto piloto do Hospital digital em um setor assis-
tencial;  a aquisição de equipamentos de UTI no valor 
de 1.933 mil reais; a inauguração do prédio do Cen-
tro de Ensino, pesquisa e Inovação-CEPI, em parce-
ria com a Multivix; o início da obra de ampliação  do 
Centro Cirúrgico, e os avanços em uma das mais im-
portantes obras da última década: a primeira etapa 
do Hospital Oncológico, com serviço de  radioterapia 
previsto para inaugurar ao final de 2021. E, para a hon-
ra e a glória de Deus, a quem esta obra pertence, em 
novembro, o HEVV foi certificado com excelência pela 
ONA, com destaques para a evolução das boas prá-
ticas assistenciais. Além disso, recebeu os prêmios 
“Valor Empresarial” de Vila Velha e Cariacica 2020, pri-
meiro lugar como Hospital privado e público.  

O HEJSN, hospital estadual 100% SUS, alterou com-
pletamente o seu perfil para atendimento à covid-19, 
saindo de 40 leitos de UTI para 250 leitos. Toda essa 
transformação ocorreu em curto espaço de tempo, 
além do aumento do quadro de pessoal em 28,5%. 
Seguiu atendendo como a segunda maior referência 
em covid-19 no Brasil e, ainda manteve o CTQ - Centro 
de Tratamento de Queimado e a Maternidade de Alto 

Risco com 60 leitos e 40 leitos de UTIN, funcionando 
plenamente. Além dos prêmios recebidos, foi certifi-
cado com excelência nível 3 pela ONA.

A Maternidade Municipal de Cariacica manteve as 
suas atividades normais de atendimento à gestante, 
100% SUS, de médio e baixo risco, dos munícipes de 
Cariacica, Vitória, Serra, Vila Velha e Viana.

E, para concluir o ano de 2020, a AEBES foi convidada 
a assumir mais uma missão desafiadora! A gestão do 
HEUE - Hospital Estadual de Urgência e Emergência 
(Vitória/ES), em caráter emergencial, por 180 dias. 
Essa missão teve início em 18 de dezembro de 2020.

Por fim, cabe registrar os principais desafios enfren-
tados em cada Unidade Hospitalar: o medo do desco-
nhecido, a dor da perda do enfermeiro Welington Sch-
midtberger e do médico Dr. Marcos Mantelmacher, e 
de um número assustador de pessoas conhecidas ou 
não, acometidas pela covid-19; o afastamento de vá-
rios funcionários e médicos, infectados pelo corona-
vírus, e o aumento abusivo dos preços de materiais 
e medicamentos, de 35,7% em média. Registramos 
com extremado pesar a perda do Dr. Ernesto Alves 
Muzzi, aos 94 anos, no dia 25 de setembro de 2020. 
Fundador do HEVV, serviu o hospital longamente de 
forma apaixonada, que jamais o cegou, quebrantou 
ou corrompeu, pois era de coração aberto e íntegro. 
A Logomarca do Hospital representa genuinamen-
te o próprio coração do Dr. Ernesto, que sonhava e 
idealizava grandes obras do HEVV no serviço de qua-
lidade à população. Uma reflexão sobre 1Pd 1. 24-25 
ajuda-nos a refletir sobre o modo de ser e agir deste 
homem inesquecível, que confiava na grandeza do 
amor de Deus: “é pela ignorância da verdade sobre a 
fugacidade da vida, comparada à erva do campo que 
de manhã viceja e floresce e à tarde murcha e seca, 
que pensamos em nossa própria grandeza, pois toda 
grandeza humana se deteriora e morre assim como a 
flor da erva”. 

Diante de tantos desafios, a mão poderosa do nosso 
Deus uniu e integrou nossas equipes, mobilizou pes-

soas físicas e jurídicas com doações em espécie, ma-
teriais e equipamentos, mobilizou os parlamentares 
federais e o Ministério da Saúde a contribuir com a 
destinação de recursos para a manutenção da assis-
tência aos pacientes. A Deus, damos toda a honra e 
toda a glória por tudo que a AEBES realizou. 

Nossa gratidão permanente ao Conselho de Adminis-
tração na pessoa do seu presidente, Pastor Rodrigo 
André Seidel e pelo trabalho voluntário, amoroso e 
comprometido dos conselheiros; à SAEBES na pessoa 
da Senhora Aurenice, amiga muito especial da AEBES;  
à nossa grandiosa e aguerrida  equipe  de gestores e 
funcionários por tudo de bom  que fizeram, fazem e 
farão; ao corpo Clínico pelo desafio enfrentado com 
dedicação; ao Governador do Estado, Renato Casa-
grande e ao Secretário de Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes, pelo comprometimento e assertividade 
na gestão da saúde do nosso Estado nesse cenário 
crítico de pandemia da covid-19.

Nossa gratidão sobretudo ao Deus Criador e Susten-
tador da Vida, que tem sido nossa força, nossa luz, 
nosso guia. Por isso podemos dizer “Ebenézer”! Até 
aqui nos ajudou o Senhor”. 

SIRLENE MOTTA DE CARVALHO
Superintendente da AEBES
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SAEBES
SOCIEDADE DAS 
AMIGAS DO HOSPITAL 
EVANGÉLICO 

O romper da aurora anunciando que o ano de 2019 es-
tava se despedindo para deixar espaço à chegada do 
ano de 2020 foi o momento oportuno para a apresen-
tação das atividades do trabalho da SAEBES – Socie-
dade das Amigas do Hospital Evangélico de Vila Velha. 
Imediatamente nasceu em nós novas expectativas e 
esperanças, anseios e propósitos se renovaram, se 
fortaleceram em nossas mentes e corações e, ainda 
o desejo de evitar os erros cometidos no ano findo e 
viver vitoriosamente no novo ano são metas comuns 
a todos nós, já que vivemos dias conturbados e com 
intensas mudanças e acontecimentos com os quais, 
infelizmente, somos forçados a conviver sem igno-
rá-los, uma vez que todas estas coisas não são tão 
novas assim, e quando parecia que nossa caminhada 
seria florida, nos primeiros dias do novo ano surge o 

“Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se 
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus 
pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e atentos os meus 
ouvidos à oração que se fizer neste lugar” 

II Cr. 7-14-15.

inexplicável, quando todas as nações tomaram co-
nhecimento da visita inesperada de um desconheci-
do vírus que parou o mundo, trazendo medo, pânico, 
ansiedade, depressão, notícias tristes de infecção de 
milhões de pessoas e tirando a vida de milhares delas. 
A pergunta é: O que fazer num momento como este? 
De nós mesmos nada, considerando o que diz o tex-
to bíblico acima: nossa terra está enferma e o povo 
segue maus caminhos, mas quem confia no Deus to-
do-poderoso sabe que Ele transforma calamidades 
em possibilidades, e faz de cada desafio uma opor-
tunidade, pois o impossível é o campo preferencial da 
ação poderosa de Deus, e ali, onde o homem cessa, 
começa a ação de Deus. É com esta confiança que 
cremos que em breve tudo isto vai acabar, pois o con-
trole de todas as coisas está nas poderosas mãos de 

Deus Pai. Li um livro cujo título é: “Viver é lutar am-
parado por Deus”. Estou convicta que se tivermos fé 
e acreditarmos que Deus é nosso refúgio e amparo, 
logo vamos passar por tudo isto e chegaremos lá na 
frente mais humildes, mais solidários, com mais amor 
ao próximo, mais unidos uns com os outros e mais te-
mentes a Deus.

Permitam-me ainda dentro desta minha fala registrar 
com gratidão as doações que esta sociedade anga-
riou mesmo em meio à pandemia como segue: 1.000 
reais em espécie para compra de 1.000 fraldas geriá-
tricas para pacientes, 190 panetones para o setor de 
Hemodiálise, 80 máscaras, 12.040 reais na campanha 
para compra de berços para Maternidade de Cariaci-
ca, 45 brindes e 21 sacolinhas para o Setor de Onco-
logia do HEVV.

No Amor de Cristo!                  

AURENICE SILVA MEDEIROS
Presidente da SAEBES
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AEBES

AEBES

“Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus! Dá-nos 
sucesso em tudo o que fizermos; sim, dá-nos sucesso em tudo”. 

Salmo 90.17

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense – AEBES – foi fundada em 1956, como fruto da união de 
membros das igrejas Batista, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Unida, Metodista, Cristã Casa de Oração 
e Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que tinham o mesmo objetivo: ajudar o próximo independente-
mente de credo, etnia ou condição social. 

As igrejas indicam, entre seus membros, representantes para compor a Assembleia Geral da AEBES, órgão 
máximo na estrutura organizacional, composta por 36 membros.

MEMBROS DA ASSEMBLEIA GERAL
IGREJA MEMBROS IGREJA MEMBROS

Associação da 
Igreja Metodista: 
Concílio Distrital 
dos Distritos da 
Grande Vitória 
I e II

Adonias Fernandes Andrade

Alexander Mendes Cunha 

Dierxedes Venâncio Martins 

Osvaldo Gomes de Abreu Junior 

Placidino Passos Neto 

Wanderlei Carvalho da Costa

Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB): 
Sínodo Espírito 
Santo a Belém

Erasmo Timm

Jaqueline Kuster Silva Schultz 

Leomar Lauvers

Rodrigo André Seidel 

Stefan Ruy Krambeck

Valdir Ludke

Igreja Batista: 
Convenção 
Batista do Estado 
do Espírito Santo

Evaldo Carlos dos Santos

Ismael Anderson Gomes da Silva 

Lemim Vieira Lemos 

Márcio da Silva Soares

Sandro Aurélio Santos

Walter de Sousa Santos

Igreja Presbiteriana 
do Brasil (IPB): 
Sínodo Central 
Espírito-Santense

Abdiel Bibiano Neves

Carlos Leonardo Dalla de Freitas

Helmar Antônio Henrique da Silva

Heronim Antônio Marçal 

Jackson Gabler

Ronaldo Almeida Menenguci

Igreja Cristã 
Evangélica Casa 
de Oração: 
Associação 
de Obreiros 
Cristãos (AOC)

Allan Rodrigues de Oliveira

Antônio Torres Cruz 

Marcela da Costa

Marcelino Gonçalves Ferreira

Markus Vinícius Tosta da Silva

Soerem Ferreira de Miranda

Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil 
(IPU): Presbitério 
de Vitória 

Ilma de Camargos Pereira 

Barcellos 

Nilton Emmerick Oliveira 

Oriwaldo Gomes Lima

Reinaldo Olécio Aguiar

Renato Bueno Rocha 

Wilson Lords Torres
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CONSELHO DE ÉTICA

HOSPITAL EVANGÉLICO
DE VILA VELHA

MATERNIDADE 
MUNICIPAL

DE CARIACICA

HOSPITAL ESTADUAL
DR. JAYME 

SANTOS NEVES

HOSPITAL ESTADUAL
 DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA

CAPELANIA

CONSELHO FISCAL

IGREJA PRESBITERIANA 
DO BRASIL IGREJA PRESBITERIANA UNIDA

IGREJA EVANGÉLICA DE
CONFISSÃO LUTERANA IGREJA METODISTA

IGREJA BATISTA IGREJA CRISTÃ 
CASA DE ORAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA

AEBES
Associação Evangélica 

Beneficente Espírito-Santense

Organização da Aebes Organograma
Subordinados à Assembleia Geral, estão o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. O Conselho Fis-
cal é o órgão fiscalizador da gestão financeira da Aebes e o Conselho de Ética é o órgão gestor das ações de 
integridade e Compliance da AEBES

Conselho de Administração
Sua função é, entre outras, determinar a política geral da Aebes, eleger a Diretoria Executiva, gerir e controlar 
o funcionamento da Aebes, e preservar os ideais cristãos evangélicos e filantrópicos da instituição. O Conse-
lho de Administração é composto por representantes das seis igrejas associadas, sendo:

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES
Allan Rodrigues de Oliveira

Helmar Antônio Henrique da Silva 

Ilma de Camargos Pereira Barcelos 

Jackson Gabler

Lemim Vieira Lemos

Leomar Lauvers

Márcio da Silva Soares 

Markus Vinícius Tosta da Silva 

Placidino Passos Neto

Rodrigo André Seidel 

Wanderlei Carvalho da Costa 

Wilson Lords Torres 

Abdiel Bibiano Neves

Adonias Fernandes Andrade 

Erasmo Timm

Evaldo Carlos dos Santos 

Marcelino Gonçalves Ferreira 

Reinaldo Olécio Aguiar

Durante este ano, o Conselho de Administração realizou 12 reuniões ordinárias para monitoramento do resul-
tado do Planejamento Estratégico da Aebes e seus desdobramentos nas três Unidades Hospitalares: Hospital 
Evangélico de Vila Velha, Maternidade Municipal de Cariacica e Hospital Estadual Jayme Santos Neves. 

Diretoria Executiva 
Presidente: Rodrigo André Seidel 
Vice-presidente: Ilma de Camargos Pereira Barcellos
1° Secretário: Helmar Antônio Henrique da Silva
2° Secretário: Placidino Passos Neto
1° Tesoureiro: Allan Rodrigues de Oliveira
2° Tesoureiro: Lemim Vieira Lemos

Conselho Fiscal 
Relator: Marcela da Costa
Secretário: Ronaldo Almeida Menenguci
Membro Titular:  Sandro Aurélio Santos
Membros Suplentes:
Oriswaldo Gomes Lima 
Osvaldo Gomes de Abreu 
Valdir Lubke

Conselho de Ética
Relator: Walter de Souza Santos
Secretário: Dierxedes Venâncio Martins
Membros:
Carlos Leonardo Dalla de Freitas 
Renato Bueno Rocha 
Soerem Ferreira de Miranda 
Stefan Ruy Krambeck 
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INDICADORES DA AEBES   DIRETRIZES DA AEBES

IDEOLOGIA

CERTIFICADOS E TÍTULOS

4.863
Funcionários

647 
Leitos

1.697.104  
Procedimentos

1.203 
Médicos

Visão
Ser referência em gestão, inovação, nas especialidades foco, e em ensino e pesquisa para o 
crescimento sustentável até 2021.

 � Título de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 1.761, de 
02/01/1963.

 � Título de Utilidade Pública Municipal – Lei n° 1.405, 
de 09/02/1972.

 � Título de Utilidade Pública Federal – UPF Decreto n° 

Missão
Organizar, manter e desenvolver atividades que promovam a saúde, a educação, o bem-estar 
social e a assistência espiritual a população, sem qualquer distinção, em conformidade com 
os princípios cristãos e evangélicos. 

86.174, de 02/07/1981.

 � Certificado de Entidade Beneficente de Assistên-
cia Social – Resolução n° 3, de 23/01/2009. Processo 
n° 71010004606/2006-47

 � Título de Organização Social - 2010

* Parâmetro utilizado: 2020

Promoção da Saúde:
Projetos e ações desenvolvidos para a Comunidade
 � Ações de Promoção em Saúde, com foco na preven-

ção de doenças renais, câncer de mama e câncer 
de próstata, além de promover a conscientização 
sobre a importância da doação de órgãos e tecidos.

Programa de Sustentabilidade Institucional (Cap-
tação de Recursos)
 � Projeto Luz
 � Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternati-

vas – VEPEMA/ES
 � Leis de Incentivo
 � Doações diversas
 � Emendas Estaduais e Federais
 � Pessoas Jurídicas
 � Parcerias com Hospitais Filantrópicos

Gestão e Operação:
Maternidade Municipal de Cariacica
 � Negociar com o Governo Estadual a continuidade 

da Aebes na MMC.

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
 � Avaliar e adequar o modelo do Contrato de Gestão.

Educação:
 � Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Pesqui-

sa – CEAP
 � Parcerias com Instituições de Ensino
 � Hospital de Ensino
 � Faculdade de Medicina

Assistência Social:
Ações desenvolvidas para Pacientes
 � Programa Experiência do Paciente
 � Projeto Visita Virtual
 � Pousada dos Olhos
 � Banco de Perucas e Lenços
 � Conselho Local de Saúde
 � Capelania
 � Sociedade das Amigas do Hospital Evangélico – 

SAEBES

Governança Corporativa:
 � Controladoria
 � Jurídico
 � Gestão de Pessoas
 � Gestão da Qualidade
 � Gestão de Riscos
 � Tecnologia da Informação

Associada às instituições:
 � IBROSS - Instituto Brasileiro das Organizações So-

ciais de Saúde
 � CMB - Confederação das Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos
 � FEHOFES – Federação das Santas Casas e Hospi-

tais Filantrópicos do Estado do ES

Parceria com o Poder Público:
 � Participação no Conselho Estadual de Saúde
 � Participação no Conselho Municipal de Saúde
 � Participação no Conselho Local
 � Gestão de Hospitais Públicos
 � Convênio de contratualização com a SESA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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HOMENAGENS RECEBIDAS HOMENAGEM PÓSTUMA AO 
DR.  ERNESTO MUZZIAebes recebe comenda Ylza Bianco

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense (Aebes) teve sua atuação enaltecida com a comenda 
Ylza Bianco. A homenagem aconteceu durante uma sessão solene presidida pelo deputado estadual Doutor 
Hércules (MDB). 

Câmara da Serra homenageia 
mulheres inspiradoras
Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, a Câmara Municipal da Serra realizou uma sessão solene para 
homenagear mulheres com trajetória de vida inspiradora. Dentre as homenageadas, estavam a superinten-
dente da Aebes, Sirlene Motta de Carvalho, a Diretora da Central de Serviços Compartilhados da Aebes, Vera 
Mantelmacher e a Diretora Assistencial do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), Poliana Bueno. 

Dr. Ernesto dignificou o 
sistema previdenciário 
brasileiro contribuindo 
com sua expertise con-
tábil e jurídica, assumin-
do importantes cargos 
de gestão durante a sua 
trajetória. Dignificou a 
cidadania brasileira por 
sua forma honrada de 

viver como um verdadeiro estadista. Dignificou sua fé 
comprometida com o seguimento fiel dos ensinos do 
Evangelho de Jesus Cristo. Dignificou a amizade por 
ter sido amigo leal e oportuno. Dignificou a luta por 
saúde no Estado do Espírito Santo ao entregar-se de 
corpo e alma na saga da construção e funcionamento 
da AEBES/Hospital Evangélico de Vila Velha, que tem 
o coração de Ernesto na sua logomarca.

Como representante da Igreja Presbiteriana Unida, 
Dr. Ernesto foi presidente da AEBES entre 1965 e 
1967 e conselheiro da AEBES até o ano de 2016, mo-
mento em que recebeu o título de membro honorá-
rio. Fundador da AEBES/HEVV, ele participou do lan-
çamento da pedra fundamental do hospital e, desde 
então, não mediu esforços para concretizar a obra. 

Ao longo dos anos, ele fez parte de grandes momen-
tos na história do Evangélico e da AEBES.

Sábio e apaixonado pela vida, Dr. Ernesto foi uma ins-
piração para todos que puderam ter a honra de co-
nhecê-lo. Ao longo de sua trajetória, ele conquistou 
muitos amigos e realizou grandes feitos, sempre com 
muito amor, alegria, dedicação e gratidão a Deus.

Aos 94 anos, no dia 25 de setembro de 2020, Dr. Ernes-
to nos deixou. Ficaram as lembranças de um homem ín-
tegro, competente e ético, um exemplo a ser seguido. 

Registramos nossa eterna gratidão por todas as 
obras sonhadas e idealizadas para prestar um servi-
ço de qualidade à população.

18
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CEPI
CENTRO DE ENSINO, 
PESQUISA E INOVAÇÃO 
O Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação – CEPI – 
é um setor fundado no Hospital Evangélico de Vila 
Velha no ano 2014, e no Hospital Estadual Dr. Jayme 
Santos Neves em 2015.

Ambos têm o foco no aperfeiçoamento e capacita-
ção profissional e no apoio as novas tecnologias, 
pesquisas e inovações em saúde para promover o 
desenvolvimento de seus profissionais em prol do 
melhor cuidado ao paciente. Objetivando a difusão 
do conhecimento na área da saúde, o CEPI desde 
sua criação vem estimulando a evolução contínua de 
alunos e profissionais, avaliando e acompanhando a 
execução de projetos de pesquisas clínicas e aca-
dêmicas na instituição, admitindo e gerenciando os 
programas de residência Médica e Multiprofissional, 

 � Faculdade Multivix – campo de estágio e interna-
to para acadêmicos de medicina e profissionais da 
área de saúde; 

 � Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – 
campo de estágio e internato para acadêmicos de 
Medicina; 

 � Faculdade FAESA – campo de estágio para enfer-
magem e psicologia;

 � Faculdade Salesiana – campo de estágio para nu-
trição;

 � Universidade de Vila Velha – campo de estágio 
para Residência Médica. 

 � Escola técnica de enfermagem – ETESES;
 � Escola técnica de enfermagem – CEDTEC.

Esse é um processo de investigação científica em 
seres humanos para desenvolvimento de novos tra-
tamentos, sendo indispensáveis para confirmar o 
mecanismo de ação de medicamentos, os possíveis 
benefícios e seus eventos adversos. 

Todo estudo clínico passa obrigatoriamente pela avalia-
ção do Comitê de Ética em Pesquisa que, em conjunto 
com a equipe envolvida no estudo, assegura que os di-
reitos e o bem-estar dos pacientes estejam protegidos.

A AEBES colabora e incentiva as iniciativas acadê-
micas na realização de pesquisa ofertando espaço 
para coleta de dados de estudos nas diversas áreas 
da instituição. 

bem como o acompanhamento de acadêmicos em 
estágios curriculares de cursos técnicos, gradua-
ção e pós-graduação. 

No CEPI os alunos e profissionais podem fazer uso 
dos mais modernos meios de ensino e treinamento, 
como o uso de manequins de simulação realística em 
reanimação cardíaca, procedimentos invasivos, uso 
de biblioteca física e virtual com um acervo de revis-
tas de impacto no meio científico, e participar dos 
mais diversos cursos oferecidos pelo mercado. Com 
o forte papel em desenvolver melhorias na área da 
saúde, o compromisso do setor é garantir e aperfei-
çoar o corpo institucional das unidades AEBES, com 
metas crescentes no desenvolvimento de ensino e 
pesquisa e inovações.

91
Residentes 

Médicos em Curso.

280
alunos da Multivix 

(Medicina).

18
Especializações 

Médicas.

25
alunos da Multivix 

(Enfermagem).

15
Residentes 

Multiprofissionais 
em Curso. 

9
alunos da Ufes 

(Medicina).

Residência Médica e Multiprofissional

Parceria com 
Instituições de Ensino 

Pesquisa Clínica

Pesquisa Acadêmica

Alunos de internato e estágios

PESQUISAS ACADÊMICAS 
APROVADAS PELO CEPI EM 2020

HEVV 17

HEJSN 10

TOTAL: 27

HEVV
Área do estudo N° de estudos

Cardiologia 01

Hemodinâmica 04

COVID 03

Oncologia 01

TOTAL: 09

HEJSN
Área do estudo N° de estudos

Medicina Intensiva 08

TOTAL: 08

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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Hospital Evangélico de Vila Velha
Atividades em 2020 
 � Adesão à ação estratégica “O Brasil Conta Comigo” 

do Ministério da Saúde (Portaria 492/2020) com o 
objetivo de fortalecer o enfrentamento à COVID-19;

 � Formatura da 4ª turma de Residência Médica e da 
2ª turma de Residência Multiprofissional;

 � Realização do processo seletivo de Residência Mé-
dica e Multiprofissional;

 � Reuniões bimestrais da COREME e da COREMU;
 � Desenvolvimento de Pesquisas Clínicas;
 � Atuação em congressos com apresentação de tra-

balhos científicos.

Parcerias de inovação:
 � “Tele-UTI COVID Brasil” - Ministério da Saúde e Hos-

pital Sírio-Libanês. 
 � “Telemedicina no Acompanhamento de Pacientes” - 

Cooperação técnica com o IFES
 � “Inteligência artificial AMIA” - Parceria com a W3.care

TIPO DE ARTIGO NOME DA REVISTA 
Effect of Dexamethasone on Days Alive and Ventilator-

Free in Patients With Moderate or Severe Acute 

Respiratory Distress Syndrome and COVID-19 The CoDEX 

Randomized Clinical Trial 

JAMA

Azithromycin in addition to standard of care versus 

standard of care alone in the treatment of patients 

admitted to the hospital with severe COVID-19 in Brazil 

(COALITION II): a randomised clinical trial

Lancet

Carcinoma de mama masculino: um relato de caso Brazilian Journal of health Review 

Orientações terapêuticas recomendadas aos pacientes 

com câncer de mama durante a pandemia pelo SARS-

CoV-2: uma revisão sistemática das principais propostas 

estabelecidas por sociedades mundiais

Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR

Rivaroxaban in Patients with Atrial Fibrillation and a 

Bioprosthetic Mitral Valve
The new england journal of medicine

Hydroxychloroquine with or without Azithromycin in Mild-

to-Moderate Covid-19
The new england journal of medicine

Apresentação clínica e manejo dos tumores filoides 

malignos na mama: revisão de literatura e relato de caso
Brazilian Journal of Development

TÍTULO DO CAPÍTULO NOME DO LIVRO EDITORA
Capítulo 38: Carcinoma de mama masculino: 

um relato de caso

Ciências da saúde: 

conceitos e perspectivas Vol 02 
Brazilian Journals Editora

Publicações em revistas científicas: 

Publicação em livro:

Supervisores da Residência Médica 

Supervisores da Residência Multiprofissional 

DR. DIOGO OLIVEIRA BARRETO
Coordenador da COREME e Cardiologia

JURRENE GUERRA DE SOUSA
Enfermagem

DR. RODRIGO PANDOLFI SARMENGHI
Anestesiologia

DR. FABIANO CADE
Oftalmologia

JULIANA ESTEVÃO DE FREITAS RIZZI
Fisioterapia

DRA. PRISCILLA DE AQUINO MARTINS
Medicina Intensiva

DR. JOSÉ TARCÍSIO ZOVICO
Cirurgia Geral e Pré-requisito 

em Área Cirúrgica Básica

FABIANA BARBOSA COSTA TEODORO
Nutrição

DR. WANDERLEY DE PAULA
Cirurgia Vascular

Participação em eventos científicos

A AEBES incentiva a participação de preceptores, supervisores e residentes em eventos científicos e cursos 
com o objetivo de desenvolvê-los por meio de novos conhecimentos sobre técnicas, teorias, análise de da-
dos, abordagens diferentes, permitindo assim ampliar e compartilhar conhecimentos. 

HEVV
Tipo de evento N° de participações

Curso 02

Fórum 01

Congresso 07

23
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Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Atividades em 2020 
 � Formatura da 4ª turma dos Programas de Residên-

cia Médica;
 � Realização do processo seletivo de Residência 

Médica;
 � Reuniões bimestrais da COREME;
 � Parceria em 170 bolsas para cursos livres na ABRALE;
 � Adesão à ação estratégica “O Brasil Conta Comi-

go” do Ministério da Saúde (Portaria 492/2020) 
com o objetivo de fortalecer o enfrentamento à 
COVID-19; 

 � Parceria com Aliança Covid-19 (Hospital Albert Eins-
ten, Hospital Sírio Libanês, Hospital HCor, Hospital 

BP Mirante e Hospital Moinhos) em estudos clínicos 
resultando em 3 artigos científicos em revistas de 
maior impacto em medicina no mundo.

 � Eleito Top Recruiter (Centro de estudo que mais 
incluiu pacientes nos estudos no Brasil) pelo grupo 
Aliança Covid-19.

 � Parceria com o Polo de Inovação Tecnológica da Ser-
ra - InovaSerra que é o ambiente que integra empre-
sas de base tecnológica no município da Serra.

 � Parceria com a empresa VIX System no desenvol-
vimento de inovação com utilização de um robô  
nas UTI’s.

TIPO DE ARTIGO NOME DA REVISTA 
Effect of Dexamethasone on Days Alive and Ventilator-

Free in Patients With Moderate or Severe Acute 

Respiratory Distress Syndrome and COVID-19 The CoDEX 

Randomized Clinical Trial

JAMA

Azithromycin in addition to standard of care versus 

standard of care alone in the treatment of patients 

admitted to the hospital with severe COVID-19 in Brazil 

(COALITION II): a randomised clinical trial

Lancet

Hydroxychloroquine with or without Azithromycin in Mild-

to-Moderate Covid-19
The new england journal of medicine (NEJM)

Publicações em revistas científicas: 

Supervisores da Residência Médica 

DR. RICARDO GOMES VOLPATO
Coordenador da COREME e 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

DR. GUSTAVO ADOLFO PAVAN BATISTA 
Cirurgia Geral e Pré-requisito 

em Área Cirúrgica Básica

DR. LUIZ AUGUSTO BITTENCOURT C.
Ortopedia e Traumatologia

DRA. RENATA FRANÇA 
Clínica Médica 

DRA. LUIZA VALENTIM 
Cirurgia Vascular

Formatura dos Residentes Médicos e Multiprofissionais

Em fevereiro, aconteceu a cerimônia de formatura da 4ª turma de Residentes Médicos da AEBES, que atua-
ram no HEVV e HEJSN, e da 2ª turma de residentes multiprofissionais do HEVV. Um evento foi organizado para 
que os residentes pudessem comemorar essa conquista juntamente com seus familiares e amigos.
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GESTÃO DE PESSOAS

CONCEITO CLASSIFICAÇÃO
2019 2020 VAR % 2020/2019

QUANT % QUANT % %

Gênero (%)
Mulheres 2.708 82,6 4.005 82,4 47,9

Homens 571 17,4 858 17,6 50,3

TOTAL 3.279 100 4.863 100 48,3

Faixa Etária (anos)

Até 20 anos 139 4,2 175 3,6 25,9

Entre 20 e 35 anos 1.697 51,8 2.492 51,2 46,8

Entre 36 e 50 anos 1.268 38,7 1.936 39,8 52,7

Com 51 anos ou mais 175 5,3 260 5,3 48,6

TOTAL 3.279 100 4.863 100 48,3

Escolaridade (%)

Fund. Incompleto 102 3,1 132 2,7 29,4

Fund. Completo 262 8 334 6,9 27,4

Ensino Médio 2.177 66,4 3.349 68,9 53,8

Superior 567 17,3 900 18,5 58,7

Pós-Graduação 163 5 138 2,8 -15,3

Mestrado 8 0,2 10 0,2 25,0

TOTAL 3.279 100 4.863 100 48,3

CONCEITO CLASSIFICAÇÃO
2019 2020 VAR % 2020/2019

QUANT % QUANT % %

Cargo

Superintendente / Diretor 7 0,2 6 0,1 -14

Gerente / Coordenador 71 2,2 80 1,7 12,7

Profissional 594 18,1 885 18,2 49

Técnico / Auxiliar 2607 79,5 3.892 80 49,3

TOTAL 3.279 100 4.863 100 48,3

Tipo de Contrato 
de Trabalho

Contrato CLT (inclusive 
aprendizes) 3.279 100 4.863 100 48,3

TOTAL 3.279 100 4.863 100 48,3

Carga Horária

Até 100 horas mensais 87 2,7 68 1,5 -0,6

Entre 110 e 210 horas 
mensais 2.465 75,2 3950 82 9

220 horas mensais 727 22,2 845 16,5 - 0,74

TOTAL 3.279 100 4.863 100 48,3

Unidade de Trabalho

HEVV 1.232 37,6 1.322 27,2 7,3

MMC 143 4,4 112 2,3 -21,7

HEJSN 1.904 58,1 2.447 50,3 28,5

HEUE - - 982 20,2 -

TOTAL 3.279 100 4.863 100 48,3

 REGISTROS 2019 2020 VAR % 2020/2019
Treinamentos internos 54.239 82.055 51%

Treinamentos externos 216 524 143%

TOTAL 54.455 82.579 52%

HORAS DE TREINAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS POR PROFISSIONAL 48 44 -0,9%

2019 2020 VAR % 2020/2019
1,95 1,74 -10,8

Total de empregados por gênero, faixa etária e escolaridade

Total de empregados por cargo, tipo de contrato de trabalho, 
carga horária e unidades de trabalho

Participações e treinamentos internos e capacitações externas – AEBES

Turnover

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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GESTÃO DA QUALIDADE
Em 2020, o Escritório da Qualidade da AEBES, man-
teve o foco na gestão de riscos, contribuiu para a 
estruturação do Comitê de Gestão de Crise AEBES 
e unidades HEVV e HEJSN, para o enfrentamento 
à Covid-19. Para o planejamento de ações, foi esta-
belecido o Plano de Contingência para direcionar 
e orientar as atividades/processos essenciais, que 
sustentam o cenário COVID 19, considerando as no-
vas normas técnicas da Anvisa.

Para o acompanhamento dos atendimentos de pa-
cientes com covid-19, foi utilizada a plataforma 
EPIMED para gestão de informações clínicas, com 
o objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência do 
atendimento hospitalar, sendo cadastrados 100% 
dos pacientes.

O HEJSN foi pioneiro em participar do Programa TO-
DOS PELA SAÚDE no ES, uma iniciativa do Ministério 
da Saúde em parceria com outras organizações, para 
combater a pandemia.  O hospital foi contemplado 
com R$ 663.563,55 de materiais médico-hospitalares, 
como ação de prevenção. 

Atualmente, o HEVV e o HEJSN são hospitais Acre-
ditados ONA nível 3, classificados na condição de 
“Acreditado com Excelência”. Após as auditorias 
externas realizadas em 2020, os hospitais receberam 
a recertificação e vários foram os pontos positivos 
destacados pelos avaliadores, tais como: excelência 
na organização para o enfrentamento da pandemia; 
acolhimento e motivação aos funcionários e médicos; 
investimento no Centro de Ensino, Pesquisa e Inova-
ção; informatização do sistema de rastreabilidade do 
CME e aprimoramento da gestão; aplicação da pes-
quisa de cultura de segurança do paciente; e ferra-
menta institucional do monitoramento da deteriora-
ção clínica, personalizada a cada unidade/setor.

Protocolos
Protocolo de Dor Torácica 
Considerando o perfil cardiovascular do HEVV, des-
de 2016 foi implantado o Protocolo de Dor Torácica 
com o objetivo de garantir a eficácia da triagem de 
classificação de risco para dor torácica, diagnósti-
co correto e, principalmente, agilidade no atendi-
mento para a realização de procedimentos e exa-

Protocolo de Sepse
Segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse, a 
importância da implementação do Protocolo de 
Sepse deve-se à elevada prevalência, elevada taxa 
de morbidade e mortalidade da sepse, além do alto 
custo relacionado a seu tratamento. 

Dessa forma, trabalhou-se firmemente na capacita-
ção dos profissionais para identificação dos sinais 
clínicos e disfunções orgânicas para condução do 
Protocolo de Sepse, com a interface entre os proces-

Protocolo Time de Resposta Rápida - TIRR

mes necessários. O indicador ouro desse protocolo 
é a Mediana do Tempo de Porta Balão, onde a meta 
é 90’, e o nosso resultado foi de 59’, mantendo a 
tendência positiva. Verifica-se uma redução de 
33% do total de protocolos abertos de dor torácica 
no ano de 2020.

PROTOCOLOS ABERTOS 2017 2018 2019 2020
Dor Torácica - Vermelho 220 310 309 171

Dor Torácica - Laranja 420 564 684 497

PROTOCOLOS ABERTOS 2017 2018 2019 2020 META HEVV ANAPH 2019
% de ATB administrado em 

até 1h após a triagem
61 77 85 85 85 89

Taxa de Letalidade por 

sepse e choque séptico (%)
40 22 8 8 20 14

sos na busca de melhores desfechos. 

O pacote de primeira hora consiste em ações que o 
hospital deve tomar em até uma hora após o diagnós-
tico dessa patologia, a fim de minimizar os riscos para 
o paciente. Também acompanhamos a Taxa de Letali-
dade, que representa o resultado do tratamento dos 
pacientes com Sepse, por meio da porcentagem de 
pacientes que evoluíram a óbito em decorrência des-
ta doença. Seguem os resultados obtidos: 

Desde 2013, implantamos o Protocolo Time de Res-
posta Rápida (TIRR) – Código Amarelo, baseado no 
reconhecimento pela equipe assistencial de “Sinais de 
Alerta” e acionamento dos médicos internistas para 
garantir um atendimento prontamente. O objetivo é 
melhorar a segurança dos pacientes hospitalizados, in-
tervir precocemente e prevenir a ocorrência de PCR’s.

No ano de 2019, os resultados assistenciais ficaram ain-
da melhores, com a mudança na metodologia da assis-
tência ao paciente, por meio da implantação da Medi-
cina Hospitalar, desenvolvendo um sistema integrado 

de gestão com interface direta com o Pronto Socorro 
e o CTI, melhorando a resolutividade e garantindo uma 
assistência mais segura. Além disso, em 2020, traba-
lhamos junto a tecnologia da informação (TI), para a 
informatização do formulário de acionamento, pro-
movendo maior agilidade no registro, veracidade das 
informações e aprimoramento da gestão, por meio de 
um painel de acompanhamento dos resultados. Outro 
destaque foi a implementação do Protocolo de Dete-
rioração Clínica, baseado na metodologia de MEWS, 
contribuindo para um acionamento ainda mais preco-
ce, conforme resultados abaixo:
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HEVV - TIRR

2018 2019 2020 META HEVV
Total de Acionamentos 1.652 2.119 1.955 -

% de Solicitação/transferência 

para o CTI
6,84 5 6,52 5

TODAS AS ESPECIALIDADES

INDICADOR 2018 DGR BRASIL
2018 2019 DGR BRASIL

2019 2020 DGR BRASIL
2020

Altas codificadas 2.134 - 8.047 - 11.380 -

Eficiência operacional (%) 148 133,91 113,8 141,09 98,5 133,7

Permanência média realizada 6,9 4,1 4,2 4,1 4,6 4,6

Taxa de condições adquiridas (%) 11,06 7,70 7,57 8,21 6,32 8,17

CARDIOLOGIA 

INDICADOR 2018 DGR BRASIL
2018 2019 DGR BRASIL

2019 2020 DGR BRASIL
2020

Altas codificadas 1.729 - 2.796 - 2.767 -

Eficiência operacional (%) 149 152 99 140 85,4 135,35

Permanência média realizada 7,7 7,0 5,8 6,5 5,2 6,9

Taxa de condições adquiridas (%) 12,78 10,77 13,27 12,51 9,04 12,27

HEJSN - TIRR

2018 2019 2020 META HEVV
Total de Acionamentos 1.987 1.754 785 -

% de Solicitação/transferência 

para o CTI
7,70 5,48 11,71 5

Tempo Médio de Atendimento – 

CÓD. AMARELO 
00:02:58 00:02:13 00:02:39 00:05:00

Protocolos de Segurança do paciente
Considerando a mudança de perfil dos pacientes, 
onde tivemos um aumento significativo de pacien-
tes clínicos com diagnóstico de síndrome respira-
tória aguda, adaptamos as auditorias clínicas de 
protocolos de segurança à real necessidade do 
paciente, acompanhando a efetividade dos seguin-
tes protocolos: deterioração clínica; administração 
segura da medicação; medidas de prevenção de le-
sões por pressão; e rotinas de gerenciamento de 
risco beira leito. Importante ressaltar que o Proto-
colo de Deterioração Clínica foi ponto de desta-
que no processo de avaliação externa de Recertifi-
cação da ONA, pelo desenvolvimento de protocolos 
e monitoramentos, considerando o perfil e particu-

laridades para cada tipo de serviço (unidades de in-
ternação e CTI’s) e ambulatorial (oncologia, nefro-
logia, imagem, dentre outros).

Protocolo de TEV
Considerando o perfil epidemiológico do HEJSN, o 
hospital implantou em 2017, o Protocolo de TEV, com 
o objetivo de aprimorar a adesão ao protocolo e maior 
alcance na profilaxia do tromboembolismo venoso. 

O protocolo de profilaxia de TEV configura-se como 
um protocolo que permeia toda a instituição, pois é 
aplicado a todos os pacientes adultos, sejam eles clí-
nicos ou cirúrgicos. 

ALVO 1
Uso eficiente do 
leito hospitalar

ALVO 2
Aumento 

da segurança 
assistencial

ALVO 3
Redução 

de internações 
evitáveis

ALVO 4
Redução 

de readmissões 
preveníveis

2018 2019 2020 META HEJSN META EXTERNA
HEJSN - % de Adesão ao Protocolo de TEV 80 88 85 80 *80

DICE de Profilaxia oferecida om 

conformidade ao protocolo estabelecido
- - 92 80 **70

* Einstein -2019: 80%
** IQG Health Services Accreditation 2017: 70%

DRG – Diagnosis Related Group
Como Projeto Estruturante na Estratégia, na busca de 
eficiência hospitalar e implementação da Governança 
Clínica, iniciamos em 2017 a utilização da metodologia 
do DRG. O DRG é uma metodologia de categorização de 

pacientes internados, considerando o grau de comple-
xidade, que reflete diretamente na definição do tempo 
de permanência hospitalar; a proposta é um modelo as-
sistencial centrado no paciente, com foco em 4 alvos:

CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE

O DRG tem o propósito de contribuir com os siste-
mas de saúde na Entrega valor. O HEVV na plata-
forma do DRG Brasil, no módulo de IVBS – índice de 
Valor do Sistema de Saúde do Brasil, foi classificado 
no quadrante de Líder, avaliando a Qualidade e Se-
gurança X Eficiência.

Considerando o perfil institucional, o trabalho foi ini-
ciado pela nossa especialidade foco – Cardiologia, no 
decorrer dos anos outras especialidades foram inclu-

ídas, atingindo atualmente 100% de codificação das 
saídas hospitalares (altas).

Diante das lições aprendidas com a especialidade da 
cardiologia e o alcance de resultados desejáveis, fo-
mos estendendo o método de trabalho e abordagem 
às demais especialidades foco do HEVV, como a urolo-
gia e a clínica médica, as quais apresentam volume de 
pacientes internados. Seguem os resultados insti-
tucionais e nas especialidades focos:
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UROLOGIA

INDICADOR 2019 DGR BRASIL 2019 2020 DGR BRASIL 2020
Altas codificadas 1.803 - 2.035 -

Eficiência operacional (%) 174,6 124,61 126,6 120,59

Permanência média realizada 2,7 1,9 2,0 1,7

Taxa de condições adquiridas (%) 2,44 3,82 0,84 2,97

CLÍNICA MÉDICA

INDICADOR 2020 DGR BRASIL 2020
Altas codificadas 2.679 -

Eficiência operacional (%) 95,4 135,26

Permanência média realizada 7,3 8,3

Taxa de condições adquiridas (%) 12,43 13,38

O alvo de maior impacto é a Eficiência Operacional e a 
Segurança do Paciente. A eficiência representa o resul-
tado na gestão de leito hospitalar, por meio da porcen-
tagem de diárias realizadas, considerando as diárias 
previstas, sendo a meta desejada = ou < 100%. Obser-
va-se que no resultado de Eficiência Operacional Global 
– 2020, atingimos 98,50%. Em seguida a cardiologia com 
02 anos consecutivos de eficiência < 100%. A urologia 
que foi inserida em 2019, já apresenta uma redução sig-
nificava de 50% em comparação com os anos de 2019 e 
2020. A clínica médica foi a última a ser inserida, porém 
com grande representatividade no ano de 2020, devido 
ao perfil clínico COVID-19, já apresentando resultado 
de 95,40%. Estes resultados tiveram impacto direto 

na redução da permanência hospitalar, oportunizando 
novas internações, além de resultados que refletem 
uma assistência mais segura, por meio da redução do 
indicador de taxa de condições adquiridas, o qual re-
presenta a quantidade de incidentes indesejáveis que 
ocorrem durante a internação. Dessa forma, reduzimos 
o desperdício que é determinado por resultados assis-
tenciais indesejados e o número de dias de internação 
hospitalar consumidos para tratar os pacientes vítimas 
destas falhas. Importante ressaltar que as codificações 
são realizadas no sistema DRG Brasil, o qual é parame-
trizado no percentil 50, utilizado o banco de referencial 
do DRG Brasil como meta externa para comparação da 
nossa performance hospitalar.

CAPELANIA
A Capelania da AEBES é um serviço de apoio espiritu-
al oferecido, prioritariamente, aos nossos pacientes, 
estendido aos seus familiares e/ou acompanhantes, 
para levar conforto e consolo, esperança e fé; é tam-
bém oferecido aos funcionários, visando ao seu bem-
-estar no dia a dia de trabalho.

O ano de 2020 foi atípico para o mundo inteiro. A 
pandemia da Covid-19 nos trouxe grandes desafios: 
limitações, por um lado, oportunidades, por outro. 

Em todos os momentos Deus cuidou de nós. Somos 
gratos a Ele por ser a nossa esperança em meio a 
tantas incertezas.

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consola-
ção, que nos consola em todas as nossas tribulações, 
para que, com a consolação que recebemos de Deus, 
possamos consolar os que estão passando por tribu-
lações”. 2 Coríntios 1: 3-4

Apoio aos Pacientes
Diante das medidas de segurança estabelecidas em 
função do novo coronavírus, as visitas leito a leito 
foram reduzidas consideravelmente, sendo que algu-
mas delas foram feitas na modalidade de visita virtual 

(videochamadas). Forma momentos de aconselha-
mento pastoral a pacientes e familiares, orações, lou-
vor, comemorações especiais e acompanhamento em 
situações diversas.

3.321
Visitas Presenciais 

Realizadas pelos Capelães

30
Visitas Virtuais

153
Aconselhamentos Pastorais

25
Visitas a Pacientes

 Aniversariantes

82
Momentos de Louvor

 nas Recepções

10
Presença em Velórios

899
Recolhimento de Pedidos 

da Caixinha de Oração

190
Visitas aos Pacientes Identificados 

nos Pedidos de Oração

70
Consolo em Situação de Luto
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Apoio aos Empregados

Voluntariado 

Ações da Capelania

Equipe de Capelania

O apoio aos funcionários ocorreu diariamente por meio de aconselhamentos pastorais, escutas, orações, mo-
mentos devocionais nos setores, devocionais virtuais (no período mais crítico da pandemia), comemorações 
de aniversários, cultos.

A AEBES, por intermédio da Capelania, conta com 
uma equipe treinada de mais de 800 voluntários e 
voluntárias que, a partir do mês de março, não pude-
ram mais fazer visitas, porém nos abençoaram muito 
doando máscaras de proteção, fraldas descartáveis, 
almofadas para pacientes oncológicos, alimentos e 
valores em espécie.

Capelães:
Arildo Almeida de Oliveira 
Elizabeth Maria de A. Silva Pavão 
Mara F. de Araújo Pedro 
Sabrina Garcia Montuan 
Vanderlei Boldt 

Auxiliar de Capelania:
Jefferson Barboza Mendes 

 � Devocionais especiais de Natal: Por causa da 
pandemia, neste ano não realizamos o tradicional 
Culto de Natal. Assim, nos propusemos a realizar 
Devocionais Especiais de Natal, que foram ofere-
cidas aos vários setores, incluindo as Recepções, 
nas quais os familiares dos pacientes também fo-
ram alcançados. Dessa forma, foram realizadas 18 
Devocionais de Natal;

 � Cultos e Comemorações: Aniversário de 07 anos 
do HEJSN e de 48 anos do HEVV;

 � Formação: Capacitações técnicas online com a 
SBB e pela OAB/São Paulo, sobre direito e humani-
zação nos serviços de capelania.

31
TINC

525
Devocionais

41
Devocionais Online

162
Aconselhamentos pastorais

9
Cultos e celebrações

7
Comemoração de Aniversários

5
Visitas à MMC

143
Atendimentos

3.978
Visitas a 

Pacientes

104
Autorização 
para Visitas

52
Contato por Celular, com Envio 
de Mensagens a Funcionários 

Afastados por Covid-19
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HOSPITAL 
EVANGÉLICO DE 
VILA VELHA 
“Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas 
alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam” 

Isaías 40:31.

36

IDEOLOGIA INSTITUCIONAL 

Visão
Ser reconhecido pela excelência 

em saúde e conhecimento.

Princípios  
Ética cristã, 

Integridade, Equidade.

Política da Qualidade
Foco na Segurança do Paciente, promovendo melhoria contínua dos 

processos e integração de profissionais capacitados 
visando à satisfação das partes interessadas. 

Valores
Cuidar com carinho; 

Cooperação; Transparência; 
Gestão participativa.

Missão
Promover saúde e 

conhecimento com inovação.

37
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1.322 
Funcionários

207 
Leitos

786.255   
Procedimentos

357 
Médicos

26 
Especialidades

* Parâmetro utilizado: 2020

PERFIL 
O Hospital Evangélico de Vila Velha, filantrópico, gerido pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-santen-
se – Aebes, com 48 anos de experiência em gestão de saúde, já realizou mais de 12 milhões de procedimentos. 

Por oferece assistência médica e multidisciplinar, o HEVV tem um elevado índice de satisfação do cliente sen-
do igual a 89%, classificado como Zona de Excelência pela nova metodologia NPS (Net Promoter Score).

Com um modelo de gestão participativa com foco na segurança do paciente, o hospital é referência em ur-
gência e emergência cardiovascular e é habilitado em alta complexidade nas especialidades: Cardiovascular, 
Neurocirurgia, Bariátrica, Ortopedia, Oftalmologia, Oncologia, transplantes de rim, córnea, coração e ossos, e 
terapia renal substitutiva. 

É o único hospital filantrópico capixaba que conquistou a classificação máxima em gestão hospitalar: a certifi-
cação com Excelência ONA (Organização Nacional de Acreditação) nível 3.

Organização Administrativa

Estrutura Física e Operacional 

Superintendência/Direção Geral: Sirlene Motta de Carvalho*
Direção Técnica: Dr. Enrico Stucchi
Direção Clínica: Dr. Rodrigo Alves Tristão
Direção da Central de Serviços Compartilhados: Vera Mantelmacher* 
Direção de Relações Institucionais: Ricardo Ewald*
*Respondem pelas três unidades hospitalares geridas pela AEBES.

AMBIENTES CONVÊNIO SUS CONVÊNIOS/ PARTICULAR TOTAL
Quartos individuais e coletivos 84 30 114

Centro de Terapia Intensiva 49 20 69

Unidade de Alta Dependência de Cuidados 0 0 0

Recuperação Pós-Anestésica 05 01 06

Hemodinâmica 03 02 05

Urgência e Emergência 13 0 13

TOTAL 154 53 207

AMBIENTES CONSULTÓRIOS SALAS CIRÚRGICAS SALA DE EMERGÊNCIA POLTRONAS
Ambulatório 09 03 - -

Centro Cirúrgico - 05 - -

Urgência e Emergência 03 01 02 06

Hemodinâmica 01 02 - 04

Terapia Renal Substitutiva 02 - 01 27

Oncologia 04 - 01 09

TOTAL 19 11 04 46

Capacidade Instalada/Leitos

Capacidade Instalada/Unidades Assistenciais 

Hospital de Alta Complexidade
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PRÊMIOS E CERTIFICADOS PIONEIRO

MODELO DE GESTÃO

CORPO CLÍNICO

 � Certificação ONA nível III
 � Prêmio Valor Empresarial Vila Velha 2019 e 2020 - marca mais lembrada no município como "Hospital Público" 

e "Hospital Particular"
 � Prêmio Marcas de Valor 2015, nas categorias “Atendimento ao Cliente e Infraestrutura”
 � Prêmio O Melhor de Vila Velha 2015
 � Prêmio Qualidade Espírito Santo - PQES – Ciclo 2012 - “COMPETE – ES”

 � 1° Hospital Filantrópico no ES a participar do Sistema de Regulação de Leitos, na Rede de Urgência e Emer-
gência Cardiovascular, com cardiologistas e hemodinamicistas 24h;

 � 1° Hospital Filantrópico do ES a ser reconhecido entre os melhores hospitais do país, segundo a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar – ANS;

 � 1° Hospital Filantrópico a implantar o DRG;
 � 1° Hospital Filantrópico Acreditado ONA nível 3;
 � 1° Hospital Filantrópico no ES habilitado a realizar transplante de rim, córnea, coração, osso, músculo e es-

quelético;
 � 1° Hospital no ES a ter projeto aprovado no PRONON e PRONAS no ano 2014.

PRÊMIO RECEBIDO EM 2020
Prêmio Valor Empresarial
O Hospital Evangélico de Vila Velha foi premiado nas 
categorias Hospital Público e Hospital Particular mais 
lembrado pela população de Vila Velha e Cariacica na 
2ª edição do Prêmio Valor Empresarial.

O reconhecimento da sociedade capixaba é funda-
mental e comprova o esforço da instituição para pro-
mover um atendimento de qualidade.

“Estamos orgulhosos por mais uma conquista do 
Hospital Evangélico de Vila Velha. Mesmo diante do 
atual cenário de enfrentamento à pandemia da Co-
vid-19, as nossas equipes não desanimaram. Esse 
prêmio é fruto do trabalho de uma equipe aguerrida 
e merecedora”, destaca a superintendente da Aebes, 
Sirlene Motta de Carvalho.

Modelo embasado em um processo de gestão participativa, que tem como premissa a superação das adversi-
dades e o alcance de metas desafiadoras, sustentado por valores e princípios da instituição.

Ferramentas utilizadas:
 � Planejamento Estratégico;
 � Orçamento;
 � NIR 24 horas;
 � Gestão por Competência;
 � MV - Sistema de Informação Hospitalar;
 � Soul MV Qualidade (monitoramento dos indicadores);
 � Sistema de gestão de contratos;
 � Balance Scorecard (BSC);
 � Painel de Bordo;
 � BIONEXO/OPMENEXO;
 � DRG – HEVV.

O Corpo Clínico é composto de 357 médicos nas diversas especialidades. Dentre as atividades estão assistência 
médica, reuniões mensais para alinhamento de rotinas com a Direção Técnica, participação em Comissões Téc-
nicas, reuniões científicas e reuniões de análise crítica com a Superintendência.

Conselho Médico Técnico 
Dr. José Carone Júnior
Dr. Pedro Lima Detoni 
Dr. Rodrigo Alves Tristão
Dr. Luiz Antônio Sant’anna
Dr. Wanderley de Paula Silva
Dr. Gustavo Antônio Reis Lopes Picallo

 � Acompanhamento dos Resultados:
 � Comitê Executivo (semanal);
 � BSC – Balanced Score Card (mensal);
 � Análise Crítica com a Alta Direção e Gestores  

(semestral);
 � Análise Crítica com a Alta Direção e Corpo Clínico 

(semestral);

Conselho de Ética Médica 
Dr. Diogo Oliveira Barreto
Dra. Gláucia Gleine Souza Ferraz
Dr. Luiz Antônio Sant’anna
Dr. Sandro Faria Xavier
Dra. Larissa de Assis Kruger
Dr. Gedeálvares Francisco de Souza Júnior

40
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Especialidades
O HEVV é habilitado pelo Ministério da Saúde nas seguintes especialidades: 

CIRÚRGICAS CLÍNICAS
Alta complexidade Média complexidade

 � Cardiovascular

 � Endovascular

 � Cirurgia Bariátrica

 � Neurocirurgia

 � Oftalmologia

 � Oncologia

 � Ortopedia e Traumatologia

 � Transplantes:

- Coração

- Rim

- Córnea

- Tecidos, músculo e esquelético

 � Cabeça e Pescoço

 � Estética Reparadora

 � Geral

 � Mastologia

 � Proctologia

 � Torácica

 � Urologia

 � Vascular

 � Cardiologia

 � Gastroenterologia

 � Geral

 � Hematologia Oncológica

 � Infectologia

 � Nefrologia

 � Oncologia Clínica

 � Pneumologia

 � Psiquiatria

UNIDADES ASSISTENCIAIS UNIDADES TÉCNICAS UNIDADES DE APOIO
 � Centro de Terapia Intensiva

 � Alta Dependência de Cuidados - UADC

 � Internação

 � Recuperação Pós-Anestésica

 � Urgência e Emergência Cardiovascular

 � Banco de Olhos

 � Centro Cirúrgico Geral

 � Centro Cirúrgico 

Oftalmológico

 � Capelania 

 � Centro de Material e Esterilização(CME)

 � Engenharia e Manutenção

 � Farmácia Hospitalar

 �  Hotelaria

 �  Nutrição e Dietética

 � Segurança Patrimonial

 � Transporte

SERVIÇOS DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO
 � Anestesiologia

 � Fisioterapia

 � Farmácia Clínica

 � Nutrição Clínica

 � Psicologia

 � Quimioterapia

 � Serviço Social

 � Terapia Ocupacional

 � Terapia Renal Substitutiva

 � Análises Clínicas

 � Anatomia Patológica

 � Diagnóstico por Imagem

 � Hemodinâmica

 � Unidade Transfusional

COMISSÕES 
Para melhoria contínua da assistência ao paciente, o HEVV conta com comissões que atuam em diversas áre-
as, com o objetivo de subsidiar os processos, garantindo a agilidade e a eficácia dos procedimentos. 

 � Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

 � Comissão de Ética Médica

 � Comissão de Ética de Enfermagem

 � Comissão de Farmácia e Terapia

 � Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante (CIHDOTT)

 � Comissão de Revisão de Óbitos

 � Comissão de Revisão de Prontuário

 � Comissão de Padronização de Materiais, Insumos, 
Móveis e Equipamentos Hospitalares

 � Comissão de Equipe Multidisciplinar de Terapia 
Nutricional – EMTN

 � Comissão de Revisão de Documentação Médica e 
Estatística 

 � Comissão de Radioproteção

 � Comissão de Residência Médica – COREME

 � Comitê Transfusional

 � Comitê de Processamento de Produtos  
para Saúde

 � Comissão de Núcleo de Segurança do Paciente

 � Comissão Interna de Prevenção de   
Acidente de Trabalho

 � Comissão de Plano de Gerenciamento    
de Resíduos de Serviços de Saúde

 � Comissão Gestora Multidisciplinar de   
Perfurocortante

 � Comissão de Lesões Teciduais
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PRODUÇÃO HOSPITALAR
O total de 786.255 procedimentos ambulatoriais e hospitalares referentes ao quadro abaixo corresponde 
aos procedimentos produzidos no ano de 2020, de acordo com as informações contidas no Sistema MV. Do 
total de procedimentos realizados 82% foram destinados aos pacientes do convênio SUS.

AMBIENTES TOTAL SUS CONVÊNIO PART. TOTAL % SUS 
2020

VAR %
2020X2019

Exames Laboratoriais 398.403 323.649 71.679 7.440 402.768 80,4% 1,1%

Oftalmologia * 223.169 106.616 1.790 54 108.460 98,3% -51,4%

Pacientes / dia 60.455 44.767 9.191 132 54.090 82,8% -10,5%

P. Atendimento 18.141 0 12.221 74 12.295 0,0% -32,2%

Urgência E Emergência 13.835 12.207 12.221 74 24.502 49,8% 77,1%

Atendimentos 

Ambulatoriais
91.329 63.683 5.018 477 69.178 92,1% -24,3%

Sessões de Hemodiálise 25.335 19.960 3.497 0 23.457 85,1% -7,4%

Transfusões de Sangue 8.294 5.975 1.094 0 7.069 84,5% -14,8%

Cirurgias 23.235 12.053 919 130 13.102 92,0% -43,6%

Raio X 23.926 15.779 6.196 120 22.095 71,4% -7,7%

Tomografia 9.066 8.200 2.054 96 10.350 79,2% 14,2%

Mamografia 1.350 460 60 16 536 85,8% -60,3%

Ultrassonografia 7.488 3.027 177 131 3.335 90,8% -55,5%

Quimioterapia 8.106 8.337 40 0 8.377 99,5% 3,3%

Eletrocardiograma HE 17.678 12.980 0 0 12.980 100,0% -26,6%

Exames Cardiológicos ** 13.317 6.983 504 94 7.581 92,1% -43,1%

Cateterismo 2.002 1.375 247 3 1.625 84,6% -18,8%

Angioplastia 823 593 71 0 664 89,3% -19,3%

Colonoscopia 1.075 574 72 48 694 82,7% -35,4%

Endoscopia 5.342 2.174 412 150 2.736 79,5% -48,8%

Retossigmoidoscopia 19 4 0 0 4 100,0% -78,9%

Artério/Aorto/Angiografia 545 224 131 2 357 62,7% -34,5%

TOTAL DE ATENDIMENTOS 952.933 649.620 127.594 9.041 786.255 82,6% -17,5%

BARIÁTRICA TOTAL
Cirurgias de Bariátrica 228

NEFROLOGIA TOTAL
Sessões de Hemodiálise 23.457

TRANSPLANTE TOTAL
Transplante de Córnea 45

Transplante de Rim 20

Transplante de Coração 0

Transplante de Esclera 4

Transplante de Osso 0

TOTAL 69

ONCOLOGIA TOTAL
Quimioterapia 9.990

Cirurgia Oncológica 644

Internação Hematológica 788

Casos novos atendidos 515

TOTAL 11.937

OFTALMOLOGIA TOTAL
Consultas 28.969

Exames 203.809

Cirurgias 8.026

Internações Oftalmológicas 915

TOTAL 241.719

(*) Em Oftalmologia não estão consideradas as cirurgias oftalmológicas, sendo considerada apenas a 
produção ambulatorial.
(**) Consta no conjunto de Exames Cardiológicos, os serviços de Ecocardiograma, Vascular-Doppler e 
Teste Ergométrico.

Representatividade do HEVV na Rede SUS do ES

*Parâmetro utilizado: 2020

20%
de toda a alta complexidade 

17% 
das cirurgias oncológicas 

35% 
dos transplantes 

5% 
das internações covid-19 

30% 
das cirurgias cardíacas de alta complexidade 

Referência 
em procedimentos de urologia

80% 
das internações oftalmológicas

Referência 
em tratamento de doenças renais

62% 
das cirurgias ambulatoriais oftalmológicas 

25% 
das angioplastias coronarianas 

23% 
das cirurgias bariátricas 

20%
das internações hematológicas 

1° LUGAR:

2° LUGAR:

4° LUGAR:
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Número de Pessoas Atendidas por Cidade Paciente Dia

Internações Cirurgias Realizadas

CIDADE ATENDIMENTOS %
Vila Velha 70.839 37,4

Cariacica 30.140 15,91

Serra 22.056 11,64

Vitória 15.926 8,41

Guarapari 6.496 3,43

Viana 4.462 2,36

Linhares 2.388 1,26

Colatina 2.026 1,07

São Mateus 1.775 0,94

Aracruz 1.756 0,93

Afonso Cláudio 1.727 0,91

Outras Cidades 29.820 15,74

TOTAL 189.411 100

PACIENTE DIA 2019 2020
SUS 45.290 44.767

NÃO SUS - Agência Nacional de Saúde 15.165 9.323

TOTAL 60.455 54.090

INTERNAÇÕES 2019 2020
SUS 9.287 9.685

NÃO SUS - Agência Nacional de Saúde 4.665 2.105

TOTAL 13.952 11.790

ESPECIALIDADE SUS NÃO SUS TOTAL
Angiologia / Vascular 636 143 779

Cirurgia Geral 320 245 565

Cirurgia Plástica 140 20 160

Cirurgia Torácica 211 36 247

Oftalmologia 8005 21 8026

Urologia 1445 108 1553

Cirurgia Cardíaca 605 67 672

Neurocirurgia 42 28 70

Oncologia 470 174 644

Ortopedia 15 78 93

Transplante de Córnea 45 0 45

Transplante de Rim 20 0 20

Transplante de Coração 0 0 0

Cirurgia Bariátrica 99 129 228

TOTAL 12.053 1.049 13.102

O HEVV atendeu pacientes de todos os municípios do Espírito Santo e também dos estados da Bahia, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, 
Pará, Ceará, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Distrito Federal, Acre, Rondô-
nia, Maranhão, Alagoas e Sergipe, totalizando 189.411 atendimentos.

Fonte: Histórico de Produção

(*) Os dados apresentados são referentes à PRODUÇÃO. 

(1) Fonte: KPIH-Planisa, média dos meses de 01/2020 
à 03/2020

(2) Fonte: KPIH-Planisa, mediana 

(1) Fonte: KPIH-Planisa, média dos meses de 04/2020 
à 06/2020

(2) Fonte: KPIH-Planisa, mediana

2020

HEVV¹ BRASIL²
Enfermaria 741,64 835,56

UTI 1.571,01 2.215,68

2020

HEVV¹ BRASIL²
Enfermaria 921,18 993,60

UTI 2.375,30 2.451,27

Custo unitário por Paciente Dia – 
ANTES DA COVID-19:

Custo unitário por Paciente Dia – 
DURANTE A COVID-19
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Custo com o Atendimento aos Usuários do SUS Cenário Covid-19 no HEVV
Constitucionalmente, o SUS oferece assistência gra-
tuita a todas as pessoas, independentemente da 
condição social, compreendendo consultas, exames 
e tratamentos nas diversas especialidades. Em 2020, 
este convênio representou 82% do total de atendi-
mentos (internações e ambulatório) do HEVV. Para 
atender essa demanda, o hospital teve um custo de 

Quantidades de atendimentos de casos suspeitos (com coleta de exames para covid-19) e casos com confir-
mação laboratorial do HEVV, em 2020*:

R$ 125.140.246,03, gerando um déficit do convênio 
SUS na ordem de R$ 7.397.583. Vale ressaltar que em 
2020 a tabela SUS cobriu somente 72% do custo, se 
considerados somente os recursos federais. A com-
plementação do recurso estadual não foi suficiente 
para cobrir o déficit gerado, e resultou num patamar 
geral de 94% de cobertura dos custos e despesas.

2020 (R$)
Recurso Federal 64.959.447,73

Incentivo de Recurso Federal 18.777.380,24

Recurso Federal – Recurso MAC Temporário 6.422.392,97

Complementação Estadual 27.583.441,71

TOTAL RECEITA 117.742.662,65

2020 (R$)
Receita (A) 90.159.220,94

Custos e despesas (B) 125.140.246,03

RESULTADO DO SERVIÇO  (34.981.025,09) 

% de cobertura dos custos (A)/(B) 72,05

2020 (R$)
Receita (A) 117.742.663

Custos e despesas (B) 125.140.246

RESULTADO (7.397.583)

% de cobertura dos custos (A)/(B) 94,09

Receita SUS - Por Fonte de Recurso

Resultado SUS - Sem Complementação Estadual

Resultado SUS - Com Complementações Estaduais e Federais

(1) - Receitas

- Receita anual, conforme Relatório MV de 01/01/2020 à 31/12/2020.

- Incluso os recursos federais complementares de: Incentivo a Adesão a Contratualização (Portaria GM/MS N° 2.035 de 
17/09/13); Integrasus (Portaria n° 878 GM/MS de 08/05/02 e Portaria 1931 de 10/08/2007); Rede de atenção as Urgências 
(Portaria N° 1806 de 26 de outubro de 2014).

- Incluso Incentivo financeiro de custeio mensal (Portaria GM/MS N° 2.322 de 23 de outubro de 2014).

- Incluso N° Leitos novos COVID-19 (29 leitos) – Portaria MS n° 1.770, de 15/07/2020.

- Incluso SUS-Recurso MAC temporário – Portarias: 1.663/2019; 595/2020; 703/2020; 720/2020; 1.393/2020; 1.448/2020.
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Casos suspeitos (com coleta realizada) Casos confirmados

* Quantidade aproximada, com base nos dados coletados pelo SCIH.

* Quantidade aproximada, com base nos dados coletados pelo SCIH.
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Desfecho dos casos positivos de covid-19 que internaram no HEVV, em 2020*:
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ASSISTÊNCIA EM SAÚDE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO 
À COVID-19O modelo de assistência tem como objetivo prestar 

atendimento humanizado com segurança e qualida-
de, fundamentado na integralidade do cuidado e no 
conceito de saúde como bem-estar físico, mental, 
social e espiritual.

Os processos assistenciais são baseados no perfil 
clínico do hospital, buscam a efetividade do atendi-
mento e tem como base o plano terapêutico, a es-
truturação e capacitação das equipes envolvidas, o 
que proporciona aos clientes assistência mais reso-
lutiva e segura.

A equipe multiprofissional do HEVV é composta de: 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de 
radiologia, técnicos de laboratório, psicólogos, mé-
dicos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricio-
nistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeuta 
ocupacional. Conta também com o apoio da assistên-
cia espiritual do Serviço de Capelania.

Na busca permanente pela melhoria do cuidado inte-
gral, o HEVV instituiu o Programa “Experiência do Pa-
ciente” que proporciona ao paciente e acompanhan-
te a oportunidade de expressar os seus sentimentos 
e desejos, com o objetivo de contribuir com a melho-

No ano de 2020, em meio a pandemia do novo coronavírus, o HEVV realizou diversas ações de enfrentamento 
da doença, para atendimento em regime de 24 horas por dia, de casos de Covid-19 e/ou síndromes respirató-
rias agudas que necessitaram de internação.

A primeira ação de enfrentamento foi a criação do Comitê de Crise do HEVV:

ria contínua do atendimento. Uma das ações do Pro-
grama, em 2020, foi a implantação do projeto “Visita 
Virtual”, que consiste em realizar chamadas de vídeo 
entre os pacientes internados e seus familiares em 
um momento tão delicado, período em que as visitas 
presenciais foram suspensas por conta da pandemia.

OUVIDORIA
A Ouvidoria é o setor responsável por receber, regis-
trar e responder as solicitações de informações, elo-
gios, reclamações e sugestões, atendendo os clientes 
internos e externos na busca por acolher o usuário e 
direcioná-lo às ações, proporcionando melhorias na 
experiência do paciente dentro da instituição. 

O serviço de ouvidoria do HEVV funciona 24 horas 
com o objetivo de garantir acolhimento diferenciado 
e uma escuta qualificada; realiza o atendimento por 

meio de visita leito a leito diariamente a pacientes 
internados, e nos setores externos, por meio da pes-
quisa de satisfação, pelo e-mail do setor (ouvidoria@
hevv.aebes.org.br), caixa de sugestões, pesquisa fo-
nada pós-alta e ainda pelo site institucional.

Durante o ano de 2020, o resultado do índice glo-
bal de satisfação do cliente foi de 89%, classifica-
do como Zona de Excelência pela nova metodologia 
NPS (Net Promoter Score) iniciada neste ano. 

COORDENAÇÃO DO SCIH

SCIH GERÊNCIA HOSPITALAR GERÊNCIA DE RH

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS

GERÊNCIA DE HOTELARIA 
E HOSPITALIDADE

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 
E LOGÍSTICA

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM E LABORATÓRIO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA - FATURAMENTO

GERÊNCIA AMBULANTORIAL

GERÊNCIA DO BLOCO CIRÚRGICO

GERÊNCIA SADT

NÚCLEO INTERNO DE 
REGULAÇAO DE VAGAS

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ESCRITÓRIO DE QUALIDADE

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

CONTROLADORIA ASSESSORIA JURÍDICA 

COMITÊ DE GESTÃO 
DE CRISES AEBES

LÍDER DO TIME DE 
GESTÃO DE CRISE

SUPERINTENDENTE

COMANDANTE DO TIME DE
GESTÃO DE CRISE HEVV 

DIRETORIAS CSC, TÉCNICA E CLÍNICA

COMANDO DE 
OPERAÇÕES ASSISTENCIAIS

COMANDO 
LOGÍSTICO E APOIO

COMANDO DE 
PLANEJAMENTO
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O ano de 2020 foi marcado por desafios em vários aspectos, sendo alguns especialmente críticos, como: ade-
quação de espaço físico; contratação e capacitação de funcionários; e aquisição de materiais e equipamen-
tos. Todo esse processo está alinhado com as diretrizes adotadas pelas autoridades sanitárias.

O HEVV passou a ter 70 leitos de UTI, sendo 50 vocacionados a atendimentos de pacientes confirmados ou 
suspeitos de Covid-19. O processo de implementação foi realizado de forma gradativa, preconizando a segu-
rança dos pacientes. Deste modo, o HEVV teve 30 novos leitos de UTI ativados.

Durante esse período, o HEVV contratou 258 profissionais e realizou a capacitação de todos os funcionários e 
médicos, de acordo com os processos e protocolos vinculados à Covid-19.

Mesmo em meio aos desafios enfrentados, o HEVV permaneceu e permanece com o seu propósito de cuidar 
das pessoas com segurança e qualidade, contribuindo com a assistência humanizada à população do ES.

Crédito: Carlos Alberto Silva – A Gazeta.

48 ANOS DO HEVV
Há 48 anos, a obra e a fé se juntaram para inaugurar o 
HEVV, tornando realidade o desejo de ajudar, cuidar e 
atender a população mais necessitada.

Em comemoração e agradecimento a Deus, o HEVV 
realizou um culto de Ação de Graças, em formato dri-
ve-in, pelos seus 48 anos, que contou com a presen-
ça de conselheiros da Aebes, funcionários, médicos, 
parceiros, membros de diversas igrejas, amigos e 
amigas do hospital e autoridades políticas.
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PRINCIPAIS PROJETOS E 
AÇÕES DESENVOLVIDOS 
PARA FUNCIONÁRIOS

Projeto Doce Elogio

Documentário “Por dentro da UTI” 

O projeto tem como objetivo incentivar o atendi-
mento humanizado, com foco na segurança dos pa-
cientes. Todos os elogios recebidos pelos funcioná-
rios e médicos, por meio dos relatos de pacientes e 
acompanhantes, são entregues com uso de cartões 

Durante cinco dias, o documentário mostrou a roti-
na dos profissionais de saúde no enfrentamento à 
Covid-19. Sob os olhares do repórter fotográfico de 
A Gazeta, Carlos Alberto Silva, “Por dentro da UTI” re-
gistrou momentos emocionantes vividos dentro dos 
hospitais no período da pandemia.

O documentário foi publicado em formato de vídeo 

pela equipe do serviço de Ouvidoria. Em seguida, as 
fotos são divulgadas em um painel dentro do hospi-
tal, como forma de valorização do atendimento com 
excelência oferecido e motivando as equipes em prol 
de melhoria contínua.

Projeto Reconhecer
Com o objetivo de fortalecer a Política de Recrutamento Interno, o Projeto Reconhecer tem como objetivo 
incentivar o desenvolvimento profissional dos funcionários, viabilizando a retenção de talento. 

no site de A Gazeta e em diversas publicações nas 
redes sociais, causando grande comoção na popu-
lação capixaba. 

Queremos registrar nosso agradecimento à equipe 
da Rede Gazeta pela sensibilidade em mostrar a ro-
tina dos profissionais de saúde, através de um olhar 
humano e sensível.

Crédito: Carlos Alberto Silva – A Gazeta.
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Conscientização via Redes Sociais Carinho em forma de Mensagens

Mensagens de Apoio          

Com o objetivo de orientar a população quanto a 
importância do isolamento social como medida de 
prevenção ao coronavírus, divulgamos fotos dos 
funcionários e seus filhos nas redes sociais do 
HEVV, reforçando o pedido de “Fique em casa, por 
você e por nós”.

Algumas datas especiais também foram lembradas, 
como o Dia Internacional do Trabalhador, o Dia da 
Enfermagem e o Dia das Mães, quando também fo-
ram pulicadas fotos de funcionários e médicos como 
forma de inventivo e agradecimento pela dedicação 
diária em favor da vida.

Pelas redes sociais do HEVV, a população pôde enviar 
carinho e força em formato de mensagens aos fun-
cionários que atuaram na linha frente de combate à 
covid-19. As mensagens foram divulgadas aos funcio-
nários em um painel dentro do hospital e via What-
sapp institucional, mostrando a importância do tra-
balho dos profissionais neste momento, ocasião em 
que muitos deixaram suas próprias famílias em prol 
do cuidado ao próximo. 

Durante todo o ano, os funcionários receberam mensagens de apoio e esperança por meio do Whatsapp insti-
tucional. Diariamente, divulgamos conteúdos sobre as medidas de prevenção à covid-19, dicas para cuidar da 
saúde física e mental e versículos bíblicos.

Uma das mensagens recebidas foi da Maria Vidal Mazo-
co: “Meu recado vai para dizer a todas as equipes ma-
ravilhosas desse Hospital, que estou clamando a mise-
ricórdia de Deus para proteger todos vocês, que estão 
trabalhando para salvar vidas. Que Deus abençoe cada 
um de vocês e a chegada da vacina o quanto antes”.

56
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Campanha “Quem faz o HEVV” Cartinhas Motivacionais
A campanha “Quem faz o HEVV” homenageou os profissionais do HEVV, por meio da divulgação via redes so-
ciais, no momento que o Espírito Santo completava três meses do primeiro caso confirmado de covid-19.

Com o objetivo de descrever a importância de cada setor dentro do hospital, foram divulgadas as fotos das 
equipes e suas rotinas, gerando reconhecimento e valorização pelo trabalho desempenhado diariamente em 
prol de um atendimento de excelência. 

Os funcionários do HEVV receberam mais de mil cartinhas escritas por crianças e adolescentes, homenagean-
do-os pela dedicação no trabalho realizado durante o ano. A ação foi promovida pelo Sicoob de Santa Maria de 
Jetibá, ao qual agradecemos pela iniciativa na realização desta linda ação.

O Dia Mundial da Sepse foi enfatizado com uma ação interna realizada 
pela equipe do SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, com o 
objetivo de conscientizar os funcionários sobre essa doença silenciosa, 
que pode provocar a falência múltipla dos órgãos e a morte, caso não seja 
descoberta a tempo.

Formado por funcionários e voluntários da comunidade, o Co-
ral canta e encanta há 22 anos. Durante o ano de 2020, o Coral 
teve suas atividades restritas e finalizou o ano com uma linda 
apresentação natalina no Boulevard Shopping Vila Velha, um 
momento de muita emoção e de esperança por dias melhores.

Cartões Virtuais
Com a hashtag #eutequerobem, os colaboradores foram estimulados a enviar uma mensagem de carinho 
e admiração para um colega de equipe. Os cartões virtuais também foram compartilhados entre os funcio-
nários em datas comemorativas, como: Dia do Amigo, Dia do Abraço (virtual) e Dia da Gentileza.

Ação pelo Dia Mundial de 
Higienização das Mãos

Ação de conscientização e 
combate a Sepse

Coral HEncantar

A equipe do Serviço de Controle à Infecção Hospitalar 
(SCIH) fez uma ação para alertar sobre a importância 
de lavar as mãos. Em decorrência da pandemia, o Dia 
Mundial de Higienização das Mãos ganhou ainda mais 
relevância, já que manter a higiene das mãos é funda-
mental para evitar a transmissão do vírus.   
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Projeto Visita Virtual

Projeto “Parabéns 
para você”!

Momento Cultural 

Pousada dos Olhos

Confraternização NatalinaPrograma Rim 
do Bem

A Equipe Multidisciplinar uniu tecnologia e tratamen-
to humanizado para desenvolver o projeto de Visita 
Virtual, uma ação que reforça a importância do apoio 
psicológico em um momento tão delicado, período 
em que as visitas presenciais foram suspensas, aten-
dendo ao que orientam as autoridades de saúde para 
minimizar os riscos de propagação da covid-19.

Com o intuito de disseminar o tratamento humaniza-
do, a Equipe Multidisciplinar realiza uma celebração 
no dia do aniversário do paciente. Neste ano de pan-
demia, o projeto passou por adaptações: o paciente 
recebeu uma pequena celebração organizada pelos 
funcionários do hospital, com direito à participação 
virtual dos familiares. 

Os serviços de Nefrologia e Oncologia realizaram o Momento Cultural no mês de julho. Para manter a seguran-
ça, em 2020 a confraternização foi adaptada por conta da pandemia, com a distribuição individual de kits com 
comidas típicas e brindes. 

O principal objetivo da Pousada dos Olhos é dar con-
forto, segurança e tranquilidade aos pacientes oriun-
dos de municípios fora da Grande Vitória, que são 
submetidos a cirurgias oftalmológicas. A pousada 
fornece, além da estada, alimentação gratuita para o 
paciente e seu acompanhante. 

Em dezembro, os serviços de Nefrologia e Oncologia proporcionaram uma confraternização Natalina. Por 
causa da pandemia, este momento teve uma adaptação com direito a distribuição individual de kits com 
panetones e brindes. Tem o objetivo de orientar os pacientes renais crô-

nicos e seus acompanhantes sobre as modalidades 
e os cuidados que devem ser adotados durante o 
tratamento, por meio de palestras de boas-vindas, 
acolhimento interdisciplinar e oficinas. Além destas 
ações, a equipe do serviço de Nefrologia desenvolveu 
ações no Dia Mundial do Rim (março), com objetivo de 
conscientizar a população quanto às boas práticas 
na prevenção de doenças renais.
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Banco de Perucas e Lenços

Conselho Local de Saúde

Sicoob disponibiliza mamografias à população

A queda dos cabelos é uma realidade comum enfren-
tada pelas pacientes da oncologia, que utilizam alter-
nativas para passar essa fase com autoestima elevada 
e bom humor. Com a intenção de oferecer opções para 
valorizar a feminilidade dessas mulheres, a equipe do 
Serviço de Oncologia criou um Banco de Perucas, com 
o apoio do cabeleireiro Dirceu Paigel. As mechas são 
doadas por adultos e crianças que se sensibilizam com 
a causa, para a produção das perucas em prol das pa-
cientes em tratamento. O hospital também recebe do-
ações para manter o Banco de Lenços.

O Conselho, constituído por representantes de usuários do SUS e trabalhadores do Hospital para exercer sua 
função de controle social, teve as atividades suspensas diante da pandemia.  

O HEVV finalizou a Campanha do Outubro Rosa em 
2020 com uma importante parceria. O hospital re-
alizou durante o mês de outubro 60 mamografias 
gratuitas para moradoras de Vila Velha. A iniciativa é 
fruto da parceria com o Sicoob-ES, via Projeto Pre-
venir, a fim de promover a conscientização sobre o 
diagnóstico precoce do câncer de mama, e ampliar 
o acesso ao exame. 

Ações de Promoção em Saúde 
A fim de informar à sociedade sobre os cuidados com a 
saúde, foram divulgadas nas redes sociais ações sobre 
diversos temas. Dentre eles podemos destacar a pre-
venção à covid-19, dicas de combate ao estresse e cam-

panhas de prevenção ao suicídio, incentivo à doação de 
órgãos (Setembro Verde) e prevenção a doenças car-
díacas e ao câncer de mama e próstata, por meio das 
campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul.
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

O HEVV, condizente com seus valores e comprometido com o desenvolvimento sustentável, emprega soluções 
ambientais e energeticamente eficientes, alinhado com as principais diretrizes de sustentabilidade no setor da 
Saúde. Dentro das ações, destacam-se:

O setor de Captação de Recursos trabalha o universo das doações, advindas de todas as fontes disponíveis: seja 
público e/ou privado. Os recursos captados são investidos em aquisição de equipamentos, custeio e reformas, 
para cobrir o déficit operacional, contribuindo para a sustentabilidade da instituição.

Gestão de Resíduos

Boas Práticas no uso de Energia e Água 

Emissões

Tratamento de Esgoto

Foram adotadas várias medidas voltadas ao consumo racional de água e energia, tais como: de planejamento, 
organização, gestão e controle do consumo, além da definição de indicadores de desempenho no uso da ener-
gia elétrica e da água.

Em 2020, o HEVV reduziu em 10,5% o consumo de água e 12,9% o consumo de energia.

Uma das ações do Programa Hospital Saudável é o monitoramento dos gases de efeito estufa (GEE); no ano de 
2020 foi feito o Inventário de GEE, onde foram identificadas as principais fontes emissoras. 

Em 2020, 100% do esgoto do HEVV passou pelo processo de tratamento e desinfecção. Em média, um vo-
lume de 124,08 m3/dia foi tratado, evitando a contaminação das águas e garantindo uma boa qualidade na 
preservação ambiental.

Com o propósito de reduzir os impactos ambientais, o HEVV está implantando o projeto “Hospitais Saudáveis”, que 
tem como objetivo transformar o setor de Saúde um exemplo de proteção ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, 
do paciente e da população em geral.

Em 2020, o HEVV destinou 35,5 toneladas de resíduos (papel, plásticos, sucatas metálicas e outros) à recicla-
gem. O resultado reflete o esforço contínuo de melhoria na gestão de resíduos, e das ações de conscientiza-
ção dos funcionários.

Também avançaram as ações para a melhoria dos indicadores de reciclagem, como a mensuração individual e 
a criação do Checklist de Gerenciamento de Resíduos, para monitorar as práticas ambientais de cada setor 
e a capacitação contínua dos funcionários sobre a correta gestão de resíduos.

Solidariedade no combate à Covid-19
Com o advento da pandemia, com a escassez de 
materiais no mercado, o HEVV recebeu diversas do-
ações que contribuíram para garantir a assistência 
segura aos pacientes. 

O HEVV recebeu 57.660 aventais descartáveis doa-
dos pelo Projeto Social Salvando Vidas, uma parceria 
entre BNDES, SITAWI, Bionexo e CMB (Confederação 
das Santas Casas de Misericórdia). 

Além disso, a Camerata Sesi entregou 600kg de ali-
mentos, arrecadados durante a live do selo Produto 
100% Capixaba, doados pelas empresas Buaiz Ali-
mentos, Real Café e Viloni. A entrega dos alimentos 
foi realizada no hospital com a apresentação de dois 
violinistas da Camerata.
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Também recebemos uma doação de R$ 10.840,00, 
fruto da campanha “Dia de Cooperar 2020”, uma ini-
ciativa em parceria com o Sicoob, valor destinado à 
aquisição de novos berços para a Maternidade Mu-
nicipal de Cariacica, unidade também administrada 
pela Aebes.

Após ser curada de um câncer, a jovem Kamily Bibiano 
decidiu ajudar as pessoas que se encontravam na ba-
talha contra esta doença. Por meio de uma parceria 
com um salão de beleza de Vila Velha, ela arrecadou 
doações de mechas de cabelo que viraram perucas 
para as mulheres em tratamento de câncer. Além dis-
to, Kamily também viabilizou doações vindas dos Es-
tados Unidos, do Projeto Amor Cura, como brinque-
dos, roupas, calçados, acessórios, lenços e bonés.

Foram diversas as doações recebidas durante o ano de 2020 e o 

HEVV agradece imensamente o apoio dos parceiros. Fica aqui o 

registro da nossa gratidão a todos!

Projeto Luz 

Todos Contra o Câncer

Projetos e Parcerias 

Fruto de uma parceria com a EDP-Escelsa, o Projeto Luz viabiliza doações em es-
pécie por meio da conta de energia. Os recursos arrecadados em 2020 totalizam 
R$ 2.172.278,16 milhões de reais, e contribuem para a manutenção do hospital. 
Mensalmente, contamos com cerca de 20 mil doadores que, mesmo diante do 
cenário econômico crítico, mantiveram o compromisso com o próximo por meio 
da doação na conta de energia

A captação de recursos em 
prol da construção do Hospi-
tal Oncológico arrecadou 
em 2020 R$ 15.780,60 
reais, por meio do  
Projeto Todos Contra  
o Câncer.

As doações continuam sendo arrecadadas por meio 
do site: evangelicovv.colabore.org

ABRAS - Associação Brasileira de Recuperação da Saúde e Alegria
Em 2020, o HEVV continuou sendo beneficiado com a Parceria da ABRAS, que disponibilizou um recurso de 
R$ 32.245,33, investido na aquisição de laringoscópio, círculo ergométrico, totem de autoatendimento e 
carro gaveteiro.

VEPEMA - Vara de execuções de penas e medidas alternativas
Os projetos de ressocialização com a VEPEMA - 1°, 2° e 3° Juizado Especial Criminal de Vila Velha e 2ª Vara - 
Justiça Federal de Vitória - foram suspensos a partir de março, devido à pandemia.  

Demonstrativo de Origem de Doações
ORIGEM VALOR (R$)
Doações em espécie por Igrejas 67.204,85

Doações em espécie por Pessoas Físicas 72.616,38

Doações em espécie por Pessoa Jurídica 14.850,00

Projeto Todos Contra o Câncer - UNACON 15.780,60

Projeto Luz 2.172.278,16

Doações de Materiais e Equipamentos 1.411.700,12

Doações de Alimentos 118.097,17

ABRAS 32.245,33

TOTAL 3.904.772,61
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Patrocinadores e Apoiadores
Doação por Igrejas (em espécie) 
Casa de Oração
Igreja Batista
Igreja Católica
Igreja Evangélica Confissão Luterana
Igreja Metodista
Igreja Presbiteriana do Brasil
Igreja Presbiteriana Unida

Doações por Pessoas Físicas  (em espécie)
Adeilma Cristina Silva da Cunha
Adeilton Lourenco G. Cabral 
Adevanir Maurício
Adriano Jesus Almeida 
Agliberto Ribeiro 
Alair Bergamim Manfredi
Albertina Costa Drumond 
Alfredo Bispo
Aline Rangel Ribeiro 
Allan Silva Couto
Álvaro Alberto S. Lopes
Amaury Alves da Silva
Ana Moreira Souza
Andrea Carla de Castro
Andressa Tokumi Franco 
Anísia Lídia Boone
Antônio Carlos Zanotti 
Antônio Ferreira de Jesus 
Arlindo Cardoso 
Armecindo Reder
Arnaldo Feu Huver
Ashbel Simon
Camila Antônia Seidel 
Carina Charpinel Ventorini 
Carlos Cardoso
Carlos Geraldo Casasco 
Carlos Prezotti 
Carmen Lúcia Faroni
Célio Willian Araújo
Charles Elbana Batista 
Cristiano de Souza Pinto 
Daiane Leal
Dalva Maria Carneiro Silva
Dâmaris Lorenzoni 
Daniel Marcos C. Rodrigues 
Dayane Leal Rosa 

Débora Gomes Heder
Denise Gomes Klein   
Denise Watson
Deu José Lanes
Divino Augusto de Moura
Donald Threadgold  
Douglas Schneider
Edgar Cozer 
Edith Barbosa Juriatti 
Edna Suely Coelho 
Eduardo José
Eliana Dalfior Pereira
Elson Rodrigues de Moraes
Elza de Souza Lima da Silva
Eraldo Justino
Evair de Melo 
Fabrício Faé 
Fabrício Pereira 
Felipe Silva Gonçalves
Flávia Rodrigues Macieli 
Fredolin Boldt 
Genilço Magnago
George Henrique Bonfim 
Geraldo Gonçalves
Geraldo Iraci Roncon  
Gilcéia Silva 
Giovani Marques 
Glícia Cosme
Helder Salomão e equipe
Helecson Stinguel 
Henry Hall 
Hudson Carvalho 
Igor Marcos Pereira 
Iracema Rodrigues Tomasini
Iracy Rocon
Irany Ayres Farias da Fonseca
Izabel Alves de Lima 
Jackson Gomes Reder
Janina Falqueto Brioche
Jarbas Moreira Minete
João Alberto Santos Vianez
João Batista Neto
João Cosme Primo
João Vitor Cosmo
Joel Rangel Pinto Júnior 
Jorge Laerte Stofel
Jorge Luíz  

José Malaquias Oliveira 
José Moraes
José Romério Huver
Juarez Pereira da Silva
Julimar Pereira Cosmo
Laudimar Luciano 
Leandro Rodrigues  
Leonor Santanna Ferreira
Lucas Pinto
Luceli Santiago Oliveira
Lucia Perpetuo Silva 
Luciano Alves
Luciene Loureiro
Lucinéia Santana Ferreira
Manoel Accioli
Mara Lúcia da Conceição 
Maria Aparecida Campos Santos
Maria Borges da Silva
Maria Carmen Altoé 
Maria Glória Moreira Peres
Maria José Barreiros
Maria Vitória Cassaro 
Marilena Mota 
Marivalda Pinheiro Favarato 
Marlene Kiefer
Messilda Rosa da Costa 
Murilo Valane 
Nanci de Oliveira Barbosa
Nilton Carlos Muller 
Ofresino Ramos Damastro
Paulo Barbosa
Paulo Bernardo 
Paulo Mendes do Santos
Paulo Romildo Boldrini
Regina Mabrine Martins
Renata Jordoni
Renato Jordan 
Ricardo Oliveira 
Romeu Luís Stein 
Rosângela Schunk
Rose Anne de Oliveira Ruy  
Roseane Dal Cin 
Rosemberg Luzia Salgado Eller
Rubem de Jesus 
Sebastião Correa de Souza
Sidnei Pinto Rosa
Soraya Paiva 
Stael Nunes 
Theresa Cristina Domingos Lago
Therezinha Alves Rangel 
Thiago Botelho 

Valéria Altoé Vieira 
Valmíria Schneider 
Valter Duarte Roela
Vandinho Leite
Waldemir Berger
Wellington Cruz
Wilmênia Castro
Wilson José de Freitas
Wilson Machado 

Doação por Pessoa Jurídica (em espécie)
Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços
Clínica Green House
Medes - Serviços Médicos Ltda.
SICOOB
Subtec
Transegur 
Vitória com Aparas de Papel

Projeto Todos Contra o Câncer – Unacon
Boulevard Shopping Vila Velha
Hudson Carvalho
Nuvem Sublimação
Venda de produtos – Todos Contra o Câncer

Patrocinadores e Apoiadores de Ações Sociais
Aurenice Silva Medeiros
Boulevard Shopping Vila Velha
Camerata SESI
Cesconetto Atacado
Fehofes/CMB/MS/Dicon
Padaria República
Padaria Rondopan
SICOOB
Star Line Eventos

Doações de Materiais e Equipamentos
ADCOS 
Águia Branca 
Alexandre Gonçalves 
Algazarra Camisas 
AMBEV (via SESA) 
Ana Lúcia Mello 
Aramis
Arildo Almeida de Oliveira
Aurenice Silva Medeiros 
Batista da Orla/Assembleia de Alecrim do Aribiri/Igreja 
Universal do Reino de Deus/SAF da Metodista Central 
de Vitória (via Capelania do HEVV)
Carlos Geraldo Casasco 
Casa de Oração Alvorada 



70 71

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

Cecilia Mansur 
Centro de Detenção Provisória de Aracruz 
COOPCONBANEFF 
Crazyx Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. 
Dalva Muzzi  
Detraje 
Diva Binda 
Eliane Schuz 
Ervas Naturais  
Eurofarma 
EXTRABOM Supermercados 
Fehofes 
Findes (via FEHOFES) 
Fundação Carmen Lúcia 
Heráclito Silva dos Santos 
Hospital Albert Einsten 
IFES 
Igreja Batista Orla de Itapuã 
Igreja Batista Praia da Costa 
Igreja Batista, Elizabeth, Luciene - Evangelho Qua-
drangular  
Igreja Católica de Alvorada - Pastoral da Saúde 
Igreja Presbiteriana Central Campo Grande (Federa-
ção Centenário) 
Igreja Presbiteriana Filadélfia Viana 
Igreja Presbiteriana Nova Brasília 
Imagiton 
IPB da Glória 
IPB Fonte de Vida 
IPB Goiabeiras 
Ivonete Rigamonte 
João Vitor 
Johnny George Araújo Pereira 
JUNTOS ES 
Kátia Sirlene Machado 
Leandro Lemos 
Lisa Logística Ltda. 
Luciana Reis 
Magia do Mar 
Maria Lúcia - Capelania 
Millenium Comercial 
Milton Carneiro 
Ministério da Saúde (respiradores) 
Morada Floresta/Bela Gil 
Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em São 
Sebastião/SMJ 
Perfil Alumínio do Brasil 
PMVV (Pintura Faixas de Trânsito no pátio) 

Primeiro Juizado Especial Criminal VV 
PROJETO SALVANDO VIDAS (BNDES/CMB/BIONEXO/
SITAWI) 
Radioclinic
Raquel Meneghel Schwans
SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina/IPB 
Segundo Juizado Especial Criminal de VV 
SICOOB 
Sindicato dos Auditores Fiscais do ES 
Sínodo Espírito Santo a Belém  
Sollo Brasil
Subtec Group
Tânia Antônio de Almeida 
Terceiro Juizado Especial Criminal de VV 
UFES/FINDES Industria do Bem 
Unimed Vitória 
Vale S.A. 

Doações de Alimentos
Alexander Mendes Cunha
Angelo Dassiê
Buaiz Alimentos (Live Camerata Sesi - ES)
Carlos Cardoso
Casa de Oração Alvorada
Ceasa
Coopeavi 
FLV da Praia Comercial LTDA - Mercado da Praia
Igreja Católica de Alvorada - Pastoral da Saúde
Igreja Comunidade Evangélica Luterana Marechal Flo-
riano
Igreja Luterana Santa Leopoldina
Igreja Presbiteriana Filadélfia (Viana)
Instituto Samaritano
IPB de Tabuazeiro
JUNTOS ES
Mc Donald’s                                                                 
Mesa Brasil
Paróquia Unida/Santa Leopoldina
Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória - IPU
Produtores Orgânicos Boulevard Shopping
Produtores Rurais Pedra Azul - Domingos Martins 
Real Café (Live Camerata Sesi - ES)
Samuel Ferreira 
Paulo Bona 
UPH - União Presbiteriana de Homens
Unicafé                                                                                            
Villoni Alimentos (Live Camerata Sesi - ES)

Emendas Estaduais (Captadas em 2020)
ORIGEM VALOR (R$)
Dep. Adilson Espíndula 30.000,00

Dep. Alexandre Xambinho 50.000,00

Dep. Capitão Assumção 100.000,00

Dep. Danilo Bahiense 100.000,00

Dep. Dr. Hércules 100.000,00

Dep. Enivaldo dos Anjos 50.000,00

Dep. Erick Musso 40.000,00

Dep. Hudson Leal 100.000,00

Dep. Iriny Lopes 25.000,00

Dep. Lorenzo Pazolini* 50.000,00

Dep. Luciano Machado 50.000,00

Dep. Rafael Favatto 15.000,00

Dep. Torino Marques* 15.000,00

TOTAL 725.000,00

* Valores captados em 2020, a receber.

DEP. ADILSON ESPÍNDULA

DEP. DR. HÉRCULES

DEP. IRINY LOPES

DEP. ALEXANDRE XAMBINHO

DEP. ENIVALDO DOS ANJOS

DEP. LORENZO PAZOLINI

DEP. CAPITÃO ASSUMÇÃO

DEP. ERICK MUSSO

DEP. LUCIANO MACHADO

DEP. DANILO BAHIENSE

DEP. HUDSON LEAL

DEP. RAFAEL FAVATTO DEP. TORINO MARQUES
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Emendas Federais (empenhadas em 2020)
ORIGEM VALOR (R$)
Dep. Amaro Neto* 150.000,00

Dep. Da Vitória 200.000,00

Dep. Evair Melo 200.000,00

Dep. Helder Salomão 500.000,00

Dep. Lauriete 580.000,00

Dep. Sérgio Vidigal* 2.000.000,00

Dep. Soraya Manato 350.000,00

Dep. Soraya Manato * 350.000,00

Dep. Ted Conti 200.000,00

Sen. Marcos do Val* 800.000,00

Sen. Rose Freitas* 1.401.200,00

TOTAL 6.731.200,00

* Valores captados em 2020, a receber.

DEP. AMARO NETO

DEP. LAURIETE

DEP. DA VITÓRIA

DEP. SERGIO VIDIGAL

SEN. MARCOS DO VAL

DEP. EVAIR MELO

DEP. SORAYA MANATO

SEN. ROSE FREITAS

DEP. HELDER SALOMÃO

DEP. TED CONTI

METAS PARA 2021 
 � Conclusão da 1ª etapa do Hospital Oncológico - UNACON

 � Ampliação de duas salas cirúrgicas

 � Reforma de imóvel para abrigar o Complexo Ambulatorial

 � Conclusão da calçada cidadã no entorno do estacionamento

 � Ampliação de 10 leitos de UTI

 � Instalação de elevador

 � Nova sede para o Serviço de Oftalmologia

 � Implementação do Hospital Digital

 � Nova sede para abrigar a Central de Distribuição da AEBES

 � Revitalização da fachada do Hospital

 � Revisão do Planejamento Estratégico 
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MATERNIDADE 
MUNICIPAL DE 
CARIACICA 
“O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer"

Salmo 30.5b.

112
Funcionários

24.130    
Procedimentos

69 
Médicos

45
Leitos

* Parâmetro utilizado: 2020

PERFIL 
Convênio tripartite celebrado entre o Governo do Estado, a Prefeitura e a AEBES, em 2008, a Maternidade Muni-
cipal de Cariacica – MMC – é de risco habitual, com acolhimento de urgência e emergência obstétrica e referên-
cia municipal de pré-natal de alto risco. Dos serviços prestados, 100% são destinados ao SUS. 

3 
Especialidades 
Médicas

Maternidade de Baixo Risco

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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Organização Administrativa

Organização Administrativa

Especialidades Médicas

Direção Técnica: Dra. Suzel de Oliveira Barbosa
Direção Clínica: Dra. Rosângela Joanilho Maldonado
Gerente Administrativa: Ingrid Bautz

Dra. Scheila Cristina Ghisofi Pedrini Rocio 
Dra. Maria Cecilia Pontual Machado Cohen
Dra. Érica da Silva Nogueira

O Corpo Clínico é composto de 69 médicos. Dentre as atividades estão a assistência médica e reuniões bi-
mestrais para alinhamento de rotina com a Direção Técnica.

AMBIENTES QUANTIDADE
Enfermarias (leitos) 45

Consultórios 03

Consultório de Urgência e Emergência 01

Sala de Parto 02

Pré-parto (leitos) 06

Salas Cirúrgicas 02

Recuperação Pós-Anestésica (leitos) 03

PROCEDIMENTOS 2019 2020 VAR % 2020X2019
Parto Normal 2.244 2.178 -2,9%

Parto Cesárea 1.357 1.389 2,4%

Curetagem 392 264 -32,7%

Internação de Recém-Nascido 777 638 -17,9%

Internação de Gestante 161 143 -11,2%

Consultas Urgência e Emergência 20.484 19.054 -7%

Consultas ambulatoriais 831 464 -44,2%

TOTAL 26.246 24.130 -8,1%

CORPO CLÍNICO

Dra. Lorena Esteves Lopes Barbosa
Dra. Amanda Passamani
Dra. Michelle Ribeiro Scarpate Fiorot Borges Alves

COMISSÕES
 � Comissão de Revisão de Prontuário

 � Comissão de Investigação e Revisão de Óbito

 � Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

 � Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA

 � Comissão do Plano de Gerenciamento de Resíduo – PGRSS

 � Comissão de Ética de Enfermagem

 � Comissão de Ética Médica 

 � Comissão de Núcleo de Segurança do Paciente

Obstetrícia Neonatologia Anestesiologia

PRODUÇÃO HOSPITALAR

77
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PRINCIPAIS PROJETOS E 
AÇÕES DESENVOLVIDOS 
PARA FUNCIONÁRIOS

Projeto Doce Elogio

Parto Humanizado

Sala de Espera

Comemoração de 
Aniversariantes

O projeto tem como objetivo incentivar o atendimento 
humanizado, com foco na segurança dos pacientes. 
Todos os elogios recebidos de pacientes e acompa-
nhantes pelos funcionários e médicos são entregues 

O trabalho de humanização do parto e do nascimento 
é uma maneira nova de enxergar a mulher em proces-
so de parturição: a mulher é a protagonista do parto, 
sendo incentivada a passar pelo processo de trabalho 
de parto, e senti-lo como um momento transformador 
e de desafio de limites. A equipe multidisciplinar está 
ao lado da gestante apoiando no processo, incenti-
vando e avaliando as dores da parturição.

Durante a espera de atendimento ambulatorial (pré-
-natal de alto risco), as pacientes são orientadas pela 
equipe multidisciplinar. 

Realizada pelo Serviço de Capelania, a comemoração 
dos aniversariantes é uma celebração com cânticos e 
reflexão, celebrando a vida dos funcionários da MMC.

por meio de cartões. Em seguida, as fotos são divulga-
das em um painel dentro da maternidade, como forma 
de valorização pelo bom atendimento oferecido e mo-
tivando as equipes em prol de melhoria contínua.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

METAS PARA 2021
 � Negociar o convênio com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA;

 � Intensificar solicitação de adequações de infraestrutura à SESA;

 � Intensificar ações de Humanização e aleitamento materno.

Semana do 
Aleitamento Materno
A equipe multidisciplinar realizou ações de prevenção 
sobre os benefícios do aleitamento materno e distri-
buiu brindes nas enfermarias.
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HOSPITAL 
ESTADUAL 
DR.  JAYME 
SANTOS NEVES
“O senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O senhor é a 
força da minha vida; de quem me recearei?”

Salmo 27:1

IDEOLOGIA INSTITUCIONAL 

Missão 
Prestar assistência 

médico-hospitalar de urgência 
e emergência com qualidade e 
indiscriminadamente a todos 
os usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Política da Qualidade 
Foco na segurança do paciente, 

promovendo qualificação 
contínua dos processos e 

integração de profissionais 
capacitados visando à satisfação 

das partes interessadas.

Visão 
Fortalecer o modelo assistencial, 
alcançar a acreditação hospitalar 

no segundo ano de operação e 
estimular a qualificação técnico-
assistencial dos profissionais de 

saúde nas diversas áreas. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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2.447  
Funcionários

395 
Leitos

886.719    
Procedimentos

777 
Médicos

18 
Especialidades

* Parâmetro utilizado: 2020

PERFIL 
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), e administrado pela Aebes, contratada por meio de contrato de 
gestão, desde 2012.

Único hospital público do Estado do Espírito Santo certificado ONA nível III e ISO 9001:2015. Até fevereiro de 
2020, possuía o perfil de porta aberta de Urgência e Emergência, é referência em gestação de alto risco, 
urgência e emergência em traumas ortopédicos e neurológicos, e com um Centro de Tratamento de Queima-
dos (CTQ). Com o cenário da pandemia, teve seu perfil alterado; fechou o pronto socorro, ampliou o número 
de UTIs, manteve o CTQ e a maternidade de alto risco, se transformando no 2° maior hospital de atendimen-
to COVID-19 no Brasil. 

Hospital de Média Complexidade

Organização Administrativa

Estrutura Física e Operacional 

Direção Geral: Rogério Simões Griffo
Direção Assistencial: Poliana Bueno Petersen Nascimento
Direção Técnica: Dra. Juliana da Hora Santiago Tavares
Direção Clínica: Dr. Afonso Carlos Vanzo Pimenta

AMBIENTES LEITOS COVID-19 LEITOS NÃO COVID-19 TOTAL
UNID TERREO COVID 30 0 30

CTQ 0 8 8

UTI - CTQ 0 7 7

UTI adulto 250 0 250

UTIN / UCIN 0 40 40

Maternidade 10 50 60

TOTAL 290 105 395

AMBIENTES LEITOS
Centro cirúrgico 3

Centro cirúrgico - CTQ 1

CC - Centro obstétrico 3

Sala pré-parto 8

Sala parto normal 1

TOTAL 16

AMBIENTES LEITOS
Sala de estabilização 3

Consultório médico 20

Consultório não médico 1

Sala de atendimento / Triagem 4

Sala de curativo 3

Sala de gesso 2

Sala de pequena cirurgia 2

Sala de enfermagem 1

Sala de cirurgia ambulatorial 1

Sala de eletrocardiograma 1

TOTAL 38

Capacidade Instalada/Leitos

Capacidade Instalada / 
Infraestrutura Cirúrgica 

Capacidade Instalada / 
Infraestrutura Ambulatorial
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PRÊMIOS E CERTIFICADOS
 � Certificação ONA nível III
 � Certificação ISO 9001:2015
 � Primeiro hospital do continente latino-americano a conquistar um Centro de Referência da Sociedade Inter-

nacional de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica (SICOT)
 � Prêmio Marcas Ícones 2017, 2018, 2019 e 2020 - 1° lugar na categoria Hospital Público
 � Prêmio Marcas Ícones Top Of Mind 2017 - 1° lugar
 � Prêmio Líder Empresarial do ES 2020 - 1° lugar na categoria líder em Hospital Público
 � Prêmio Excelência em Saúde 2019 - 1° lugar na categoria Maternidade de Alto Risco
 � Prêmio Excelência em Saúde 2018 - 1° lugar nas categorias Hospital Público e Maternidade Pública
 � Prêmio Excelência em Saúde 2016 - 1° lugar na categoria Hospital Público

PRÊMIOS 

Prêmio Marcas Ícones 

Prêmio Líder 
Empresarial ES 

Pelo quarto ano consecutivo, o Hospi-
tal Estadual Dr. Jayme Santos Neves foi 
premiado como o hospital público mais 
lembrado pelos capixabas na pesquisa 
Marcas Ícones 2020. A premiação é uma 
realização da Rede Vitória, em parceria 
com o Instituto Brasileiro de Opinião Pú-
blica e Estatística (Ibope).

Pelo quarto ano consecutivo, o Hospi-
tal Estadual Dr. Jayme Santos Neves foi 
premiado como o hospital público mais 
lembrado pelos capixabas na pesquisa 
Marcas Ícones 2020. A premiação é uma 
realização da Rede Vitória, em parceria 
com o Instituto Brasileiro de Opinião Pú-
blica e Estatística (Ibope).

RECEBIDOS EM 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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CORPO CLÍNICO
O Corpo Clínico é composto de 777 médicos. Dentre as atividades estão assistência médica, reuniões mensais 
para alinhamento de rotinas com a Direção Técnica, participação em Comissões Técnicas, reuniões científicas 
e reuniões de análise crítica com a alta direção.

Conselho de Ética Médica
Dr. Rafael Melo Silva
Dra. Sara Soares Lima
Dr. Lucas Frechiani Rosa

Para melhoria contínua da assistência ao paciente, o HEJSN conta com comissões que atuam em diversas áre-
as, com o objetivo de subsidiar os processos, garantindo agilidade e eficácia dos procedimentos. 

Especialidades
CIRÚRGICAS CLÍNICAS
 � Cirurgia Geral

 � Cirurgia Pediátrica

 � Cirurgia Plástica / Queimados

 � Cirurgia Torácica

 � Cirurgia Vascular

 � Obstetrícia

 � Neurocirurgia

 � Oftalmologia 

 � Cirurgia Ortopédica

 � Cirurgia Bucomaxilofacial

 � Cardiologia

 � Clínica Médica

 � Infectologia

 � Terapia Intensiva

 � Nefrologia

 � Neonatologia

SERVIÇOS DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO
 � Anestesiologia

 � Fisioterapia

 � Nutrição Clínica

 � Psicologia

 � Serviço Social

 � Fonoaudiologia

 � Hemodiálise (para pacientes internados)

 � Análises Clínicas

 � Diagnósticos por Imagem

 � Endoscopia Digestiva

 � Unidade Transfusional Laboratório de Diagnóstico Molecular

UNIDADES ASSISTENCIAIS UNIDADES TÉCNICAS UNIDADES DE APOIO
 � Centro de Terapia Intensiva - CTI

 � Centro de Tratamento de Queimados – CTQ

 � Maternidade

 � Observação (RPA – Centro Cirúrgico)

 � Unidade de Alta Dependência de Cuidados – UADC

 � Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal – UCIN

 � Unidade de Internação

 � Unidade de Terapia Intensiva Neonatal UTIN

 � Urgência e Emergência

 � Centro Cirúrgico

 � Centro Obstétrico

 � Capelania

 � Centro de Material e Esterilização

 � Engenharia e Manutenção

 � Farmácia Hospitalar

 � Morgue (Necrotério)

 � Nutrição Dietética

 � Segurança Patrimonial

 � Transporte

SUPLENTES:
Dra. Karla Orsi Hemerly
Dr. Romerson Ribeiro Silva
Dr. Raphael Silva Bonele

COMISSÕES

 � Comissão de Revisão de Prontuário

 � Comissão de Investigação e revisão de óbitos

 � CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

 � CIPA

 � PGRSS - Programa de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

 � Comissão de Ética de Enfermagem

 � Comissão de Ética Médica

 � Grupo Técnico de Humanização

 � Comissão de Farmácia e Terapêutica

 � Comitê Transfusional

 � EMTN - Comissão de Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional

 � CIHDOTT - Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos

 � Comissão de Padronização de Materiais

 � Comissão de Mortalidade Materno Infantil

 � Comissão de Perfurocortantes

 � Comissão de Radioproteção do Serviço de Radiologia

 � Comissão de Lesões Teciduais

 � Comissão de Estágio 

 � Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente

 � Comissão de Processamento de Produtos de Saúde

 � COREME - Comissão de Residência Médica

 � Comissão Colegiado Gestor Maternidade

 � COERGO - Comitê de Ergonomia

 � Comissão Especial Coordenadora do Concurso de Seleção de Residência Médica

 � Comissão do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar

 � Comissão de Análise de Documentos de Propostas de Briefings da AEBES

 � Comissão de Padronização de Materiais, Insumos, Móveis e Equipamentos Hospitalares da AEBES
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AMBIENTES 2019 2020 VAR% 2020X2019
Exames Laboratoriais 592.796 639.987 8,0%

Raio X 77.234 45.074 -41,6%

Tomografia 25.475 9.877 -61,2%

Ultrassom 13.162 6.963 -47,1%

N° de Transfusões/Reservas/Proc. Especiais 10.552 7.082 -32,9%

Endoscopia 5.730 1.637 -71,4%

Colonoscopia 1.998 367 -81,6%

Cirurgias 19.165 7.109 -63%

Atendimentos Ambulatoriais 92.311 22.505 -75,6%

Atendimentos de Urgência e Emergência 63.970 33.531 -47,6%

Paciente / dia 142.082 112.587 -20,8%

TOTAL 1.025.310 886.719 -14%

PRODUÇÃO HOSPITALAR

Número de Pessoas Atendidas por Cidade

Cirurgias Realizadas

CIDADE ATENDIMENTOS %
Serra 38.477 61%

Cariacica 5.475 9%

Vitória 4.540 7%

Vila Velha 4.157 7%

Viana 1.302 2%

Guarapari 803 1%

Fundão 682 1%

Santa Maria de Jetibá 678 1%

Aracruz 556 1%

Santa Teresa 357 1%

Domingos Martins 294 0%

Outras Cidades 5.985 9%

TOTAL 63.306 100%

ESPECIALIDADE 2019 2020 VAR% 2020X2019
Cirurgia Geral 7.416 1.950 -73,7%

Cirurgia Torácica 304 95 -68,8%

Cirurgia Vascular 868 275 -68,3%

Bucomaxilofacial 291 75 -74,2%

Neurocirurgia 535 122 -77,2%

Ortopedia/Traumatologia 3.199 925 -71,1%

Urologia 104 12 -88,5%

Cirurgia Plástica 553 574 3,8%

Oftalmologia 2.900 716 -75,3%

Ginecologia/Obstetrícia 2.875 2.254 -21,6%

 - Partos Normais 1.009 726 -22,2%

 - Partos Cesáreas 1.670 1.370 -12,2%

 - Cirurgias Ginecológicas 196 158 -14,6%

Cirurgia Pediátrica 120 111 -7,5%

Hematologia 0 0 0,0%

TOTAL 19.165 7.109 -63%

O HEJSN atendeu pacientes de todos os municípios do Espírito Santo e também dos estados da Bahia, Mi-
nas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Maranhão, Distrito Federal, Pará, 
Alagoas, Acre, Tocantins e Sergipe, totalizando 63.306 atendimentos.

Paciente Dia

Internações 

2019 2020 VAR% 2020X2019
SUS 142.082 112.587 -20,8%

ALTAS DE INTERNAÇÕES 2018 2019 VAR% 2019X2018
SUS 15.864 11.693 -26,3%

(1) Fonte: KPIH-Planisa, período de 01/2020 à 11/2020

(2) Fonte: KPIH-Planisa, mediana 

2020

HEJSN¹ BRASIL²
Enfermaria 829,45 936,14

UTI 2.031,53 2.351,59

Custo unitário por Paciente Dia



90 91

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

Cenário Covid-19 no HEJSN
Quantidades de atendimentos de casos suspeitos (com coleta de exames para covid-19) e casos com confir-
mação laboratorial do HEJSN, em 2020*:
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Total de casos Casos confirmados

* Quantidade aproximada, com base nos dados coletados pelo SCIH.

* Quantidade aproximada, com base nos dados coletados pelo SCIH.
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39%
43%

18%

Desfecho dos casos positivos de covid-19 que internaram no HEJSN, em 2020*:

Este setor também faz parte das estratégias de hu-
manização do HEJSN, que tem como objetivo garan-
tir um acolhimento diferenciado e uma escuta qua-
lificada, oferecendo oportunidade aos usuários de 
apresentar suas críticas, sugestões, reclamações, 
elogios e dúvidas. Com isso, o HEJSN desenvolve uma 
atividade institucional de representação autônoma 

OUVIDORIA
e independente, de caráter mediador, pedagógico, 
instrumental e estratégico que atua na busca de so-
luções, fomenta a promoção da melhoria contínua do 
processo de trabalho, busca soluções efetivas e me-
lhora a qualidade do atendimento. Durante o ano de 
2020, o resultado do índice global de satisfação do 
cliente foi de 98,7%.
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AÇÕES DE ENFRENTAMENTO 
À COVID-19
Durante todo o ano de 2020, em meio a pandemia do 
novo coronavírus, o HEJSN realizou diversas ações 
de enfrentamento da doença, para atendimento em 
regime de 24 horas por dia, de casos de Covid-19 e/
ou síndromes respiratórias agudas que necessita-
ram de internação, seguindo as diretrizes definidas 
pela OMS, Ministério da Saúde e Secretaria de Saú-
de do Estado do ES (SESA).

O ano de 2020 foi marcado por desafios em vários as-
pectos, sendo alguns especialmente críticos, como: 

COORDENAÇÃO DO SCIH

SCIH
GERÊNCIA DAS UNIDADES 

DE INTERNAÇÃO
GERÊNCIA DE RH

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS

GERÊNCIA DE HOTELARIA 

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM E LABORATÓRIO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA - FATURAMENTO

GERÊNCIA MATERNO INFANTIL

GERÊNCIA UNIDADES CRÍTICAS

GERÊNCIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

GERÊNCIA DO BLOCO CIRÚRGICO

GERÊNCIA DE 
ACOLHIMENTO AO CLIENTE

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ESCRITÓRIO DE QUALIDADE

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

CONTROLADORIA ASSESSORIA JURÍDICA 

COMITÊ DE GESTÃO 
DE CRISES AEBES

LÍDER DO TIME DE 
GESTÃO DE CRISE - HEJSN

DIREÇÃO GERAL

COMANDANTES DO TIME DE
GESTÃO DE CRISE HEJSN 
DIRETORIAS TÉCNICA, CLÍNICA 

E ASSISTENCIAL

COMANDO DE 
OPERAÇÕES ASSISTENCIAIS

COMANDO 
LOGÍSTICO E APOIO

COMANDO DE 
PLANEJAMENTO

adequação de espaço físico; contratação e capacita-
ção de funcionários; aquisição de materiais e equipa-
mentos; e, principalmente, o enfrentamento da pande-
mia da Covid-19, uma doença até então desconhecida.

Em janeiro de 2020, iniciaram-se as reuniões de 
planejamento do enfrentamento da Covid-19, pela 
SESA, com a participação da AEBES e outros hospi-
tais da rede. Em paralelo, foi definido um comitê de 
crise da AEBES assim como um time de crise do HE-
JSN, ambos para enfrentamento da pandemia.

Em seguida, houve a construção do Plano de Gestão 
de Crise: Enfrentamento ao Coronavírus – AEBES, 
com o objetivo de estabelecer diretrizes e orienta-
ções gerais para o atendimento às situações de cri-
se/emergências referentes à covid-19, definir os pa-
péis e responsabilidades a serem adotados em cada 
comando, para garantir respostas rápidas e efica-
zes de maneira a mitigar conflitos internos entre os 
processos e empregados, impactos ao ambiente de 
trabalho e danos ao patrimônio, e garantir adequada 
preparação e resposta aos fluxos de atendimentos.

Concomitante a isto, foram realizados treinamentos 
in loco nas áreas e campanhas internas com divul-
gações diárias sobre as formas de prevenção, novas 
rotinas, boletins com dados nacionais, estaduais e 
institucionais. No mês de março, houve a redefinição 
do perfil da rede hospitalar estadual pela SESA, sen-
do este republicado em algumas portarias ao longo do 
ano, sempre mantendo o HEJSN como hospital refe-
rência no Estado para atendimento à covid-19, Gesta-
ção de Alto Risco, Centro de Tratamento de Queima-
dos e UTIN. 
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Neste período, o HEJSN passou de 47 leitos de UTI para 
250 leitos, divididos em 26 unidades, sendo 70 leitos 
individuais e 180 coortes para atendimento à covid-19. 

No auge da pandemia, o HEJSN chegou a ter 310 lei-
tos exclusivos para covid-19, tornando-se o 2° maior 
hospital do país em atendimentos a essa patologia.

TOTAL
40 UTI COVID

TOTAL
140 UTI COVID

60 ENFERMARIA COVID

TOTAL
210 UTI COVID

40 ENFERMARIA COVID

TOTAL
193 UTI COVID

40 ENFERMARIA COVID
*QUEIMADOS

TOTAL
213 UTI COVID

40 ENFERMARIA COVID

TOTAL
250 UTI COVID

40 ENFERMARIA COVID

TOTAL
214 UTI COVID

80 ENFERMARIA COVID

TOTAL
250 UTI COVID

60 ENFERMARIA COVID

TOTAL
250 UTI COVID

60 ENFERMARIA COVID

TOTAL
220 UTI COVID

60 ENFERMARIA COVID

Abertura de Leitos Covid - 2020

O perfil dos pacientes atendidos no período de abril a 
dezembro no HEJSN (período de maior prevalência dos 
casos Covid-19) foi de muita gravidade, sendo 80,1% 
deles com comorbidades, 63,3% dos pacientes dia uti-
lizaram ventilação mecânica, e 17,7% utilizaram supor-
te renal (dados extraídos do Sistema EPIMED). Nesse 
período, o HEJSN teve 46.548 pacientes/dia (apenas 
de pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19), 
com média de permanência em UTI de 6,38 dias.

Para prestar assistência a tantos leitos críticos, fo-
ram feitas muitas contratações para ampliações de 
equipes médicas, contratações de novas empresas 
médicas e de fisioterapia, e contratações de funcio-
nários temporários, para atendimento às legislações 
vigentes. Apenas dentre os funcionários, foram reali-
zadas em torno de 1.150 novas contratações.

Um dos avanços no enfrentamento da pandemia foi 

a inauguração do Laboratório de Biologia Molecular. 
Com o novo centro instalado, o HEJSN passou a re-
alizar in loco os exames de RT-PCR, permitindo mais 
agilidade no resultado dos exames e garantindo uma 
intervenção médica mais assertiva e rápida.

Além disso, vale ressaltar que o mercado de saúde 
foi fortemente impactado, havendo escassez de al-
guns equipamentos, materiais e medicamentos, sen-
do necessário criar o protocolo de contingências de 
medicamentos e importar alguns itens em grandes 
volumes, além de ampliar as áreas de estocagem em 
ações que garantiram o abastecimento durante todo 
o período crítico.

Mesmo em meio aos desafios enfrentados, o HEJSN 
permanece com o seu propósito de cuidar das pes-
soas com segurança e qualidade, contribuindo com a 
assistência humanizada à população do ES.

7 ANOS DO HEJSN
Inaugurado em 23 de fevereiro de 2013, o HEJSN completou o 7° aniversário e comemorou também todo o 
atendimento humanizado e acolhimento ofertados ao longo deste período, além de inovação e reconhe-
cimentos. O HEJSN é considerado o maior hospital público do ES, destinado 100% aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A solenidade comemorativa foi realizada no mês de março e contou com a presença 
da diretoria do hospital, presidente e superintendente da Aebes e autoridades do Estado, além de funcioná-
rios, pacientes e os acompanhantes.

MARÇO 2020
40 UTI COVID

ABRIL 2020
106 UTI COVID
60 ENFERMARIA

MAIO 2020
74 UTI COVID

20 ENFERMARIA

JUNHO 2020
30 UTI COVID

JULHO 2020
SEM ABERTURA

AGOSTO 2020
CONVERSÃO 30 UTI 

COVID EM  NÃO COVID

SETEMBRO 2020
CONVERSÃO 10 UTI 
EM NÃO COVID E 20 
ENFERMARIA COVID 

EM NÃO COVID

OUTUBRO 2020
REDUÇÃO 17 UTI 

COVID E ABERTURA 
DE 10 ENFERMARIA 

NÃO COVID*

NOVEMBRO 2020
CONVERSÃO 20 UTI 

NÃO COVID EM COVID

DEZEMBRO 2020
CONVERSÃO 27 UTI E
10 ENFERMARIAS NÃO 
COVID EM UTI COVID

95
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PRINCIPAIS PROJETOS E 
AÇÕES DESENVOLVIDOS 
PARA OS FUNCIONÁRIOS

Projeto Doce Elogio

Dia da Enfermagem

Setembro Amarelo

O projeto tem como objetivo incentivar o atendimen-
to humanizado, com foco na segurança dos pacien-
tes. Todos os elogios recebidos pelos funcionários 
e médicos, provenientes dos relatos de pacientes e 
acompanhantes, são entregues no modelo de car-

No mês de maio, em que é comemorado o Dia do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, o HEJSN homena-
geou esses profissionais que desempenham a função de zelar pela saúde, prestando um atendimento huma-
nizado e seguro aos pacientes.

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é uma campanha conhecida nacionalmente como “Setembro Amarelo”. 
No HEJSN, a data foi lembrada por meio de ações de conscientização sobre este importante tema.

tões pela equipe do serviço de Ouvidoria. Em segui-
da, as fotos são divulgadas em um painel dentro do 
hospital, como forma de valorização do atendimento 
com excelência oferecido, e motivando as equipes em 
prol de melhoria contínua.

97
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Aniversariantes do Mês

Projeto “Hospitais Saudáveis”

Comemoração do aniversário de pacientes internados.

Com o objetivo de ampliar ações sociais e ambientais, 
o HEJSN incluiu diversas ações voltadas à redução de 
impactos ambientais no planejamento estratégico 
para os anos de 2019 a 2022. Atualmente, a unidade 
faz parte do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) e da 
Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis. 

Uma das ações propostas pelo PHS já foi finalizada na 
unidade: a "Saúde sem Mercúrio", que consiste em eli-
minar das unidades de saúde os dispositivos médicos 
que utilizam mercúrio. Em janeiro de 2020, um segun-
do desafio também já foi iniciado. O "Desafio Resídu-
os dos Serviços de Saúde" tem como principal meta 
mobilizar o setor de saúde brasileiro para aprimorar 
suas práticas de gestão, reduzindo a geração total 
de resíduos, ampliando a reciclagem dos resíduos 

Exposição Fotográfica
“Caminhos da humanização” - este foi o nome esco-
lhido para a exposição fotográfica que encantou a 
todos no corredor principal do HEJSN, durante o mês 
de fevereiro. Foi criado um lindo cordel (varal) com fo-
tos fixadas por pregadores personalizados. Entre as 
ações expostas estão: Café fraterno, Tricotando com 
Elas, “O que importa para você?”, Outubro Rosa, No-
vembro Azul, Dia das Crianças, Dia da Gentileza, Ani-
versariantes do mês, novas áreas de acolhimento ao 
paciente e acompanhante, reunião de acompanhan-
tes, temática, visitas infantis, aniversário de pacien-
tes, momentos de oração e muito mais.

que não puderem ser evitados e reduzindo também 
a proporção de resíduos perigosos que necessitam 
de tratamento especial por meio do aprimoramento 
seguro e racional, das práticas de segregação.

Agosto Dourado
No mês de agosto, o HEJSN realizou ações na Semana Mundial do Aleitamento Materno, com momentos de 
conversas e capacitação para as mamães.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Projeto Visita Virtual

Projeto Encantando

Visita Humanizada ao idoso ou paciente 
com prognóstico reservado

Oficina do Cuidado

Projeto Amor 
em Palavras

A Equipe Multidisciplinar uniu tecnologia e tratamen-
to humanizado para desenvolver o projeto de Visita 
Virtual, uma ação que reforça a importância do apoio 
psicológico em um momento tão delicado, período 
em que as visitas presenciais foram suspensas, aten-
dendo ao que orientam as autoridades de saúde. 

O objetivo do projeto Encantando é acolher os familiares que aguardam o boletim nas recepções do hospital. 
Desta forma, eles são acalentados por canções apresentadas pela equipe.

Liberação de acesso de um familiar para garantir o direito do idoso e possibilitar despedida de familiar ao pa-
ciente com prognóstico reservado.

Pelo cuidado da aparência, o projeto visa proporcionar ao paciente hospitalizado a melhora de sua 
autoestima e o cuidado com a sua saúde física.

O familiar envia cartas por e-mail e estas são di-
recionadas e lidas junto ao paciente.
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

METAS PARA 2021

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em sua operação, adota ações que proporcionam maior eficiência 
e menor impacto ao meio ambiente.

Dentre elas, destacam-se:
 � Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde- PGRSS;
 � Reciclagem de papelão;
 � Não utilização de mercúrio em equipamentos hospitalares;
 � Destinação correta de pilhas, baterias, lâmpadas, óleo e outros rejeitos químicos sólidos e líquidos com for-

necedores habilitados para este tipo de descarte;
 � Tratamento prévio dos rejeitos oriundos da microbiologia – placas de cultura;
 � Serviço contratado de Lavanderia Hospitalar com sistema de reaproveitamento de aproximadamente 90% 

da água utilizada;
 � Sistema de Tratamento de Esgoto;
 � Manutenção das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas superfrias de LED (sem radiação ultravioleta, menor 

transmissão de calor, eficiência energética e sem descarga de gases);
 � Uso de equipamentos de ar-condicionado modelo inverter;
 � Migração para o mercado livre de energia. Diminuímos a utilização de nossa usina de geração; com isso, a 

queima do diesel (geração de carbono) foi diminuída na mesma proporção.

 � Retomar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Gestão;
 � Adequar cláusulas do Contrato de Gestão 001/2012, de modo a mitigar riscos;
 � Estruturar serviços de Ortopedia e Otorrinolaringologia;
 � Adequar o Núcleo Interno de Regulação nos moldes do Ministério da Saúde;
 � Concluir e implantar o Plano de Cargos;
 � Concluir e implantar o Programa de Gestão por Competência;
 � Implantar a Metodologia DRG para Governança Clínica;
 � Desenvolver ferramentas de BI para gestão de indicadores institucionais;
 � Implantar o modelo de Medicina Hospitalar;
 � Adequar o abrigo de resíduo frente às demandas existentes no Hospital;
 � Estruturar o Morgue com câmaras frias, substituindo os contêineres atualmente locados.

Ações de Promoção em Saúde

Natal da Esperança

Com o objetivo de orientar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de próstata, a 
equipe do HEJSN realizou ações para marcar os meses do Outubro Rosa e Novembro Azul. A primeira delas foi a 
iluminação da fachada com a cor de cada campanha. Além disso, foram realizadas ações educativas e entrega 
de sobremesas personalizadas no refeitório para pacientes e acompanhantes.

Diante do cenário de pandemia que o mundo vive, a 
unidade se tornou referência para casos graves e 
potencialmente graves de covid-19, um período difícil 
para todos. Nesse sentido, a data natalina foi lembra-
da de forma singela e acolhedora.

Uma árvore de galhos secos foi montada na entrada 
principal com a ideia de fazer com que as pessoas 
que ali estivessem expressassem seus desejos escri-
tos em bilhetes e os pendurassem na árvore.

Conselho Local de Saúde
Constituído por representantes de usuários do SUS e 
trabalhadores do Hospital, o Conselho Local de Saú-
de reuniu-se mensalmente para exercer a sua função 
de controle social. Mas, devido a pandemia, o conse-
lho teve as suas atividades suspensas.  

Dia Mundial da Prematuridade
O Dia Mundial da Prematuridade, lembrado em 17 de 
novembro, é o dia em que o mundo se une para abor-
dar o parto prematuro e discutir ações que melhorem 
a vida dos bebês e suas famílias. No HEJSN, todos os 
anos, as equipes se juntam para proporcionar às fa-
mílias dos bebês internados uma roda de conversa 
e troca de experiências, além de receberem antigos 
pacientes.conversas e capacitação para as mamães.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos 
Administradores e Associados da 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES
Vitória – ES

Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

 � Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais;

 � Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;

 � Avaliamos a adequação das políticas contábeis uti-
lizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração;

 � Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa 

Opinião  
Examinamos as demonstrações contábeis da Asso-
ciação Evangélica Beneficente Espírito Santense- 
AEBES (“Entidade”), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Associação Evangélica Beneficente 
Espírito Santense, em 31 de dezembro de 2020, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de cai-
xa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a 
Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07) e In-
terpretação Técnica Geral - ITG 2002, bem como pela 
Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, e pela Lei n° 
12.868, de 15 de outubro de 2013, que dispõem sobre 
a certificação das Entidades Beneficentes de Assis-
tência Social

Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 

de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da 
Administração pela auditoria 
das demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a Entidades sem finalidade de lu-
cros (NBC TG 07) e Interpretação Técnica Geral - ITG 
2002, bem como pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, e pela Lei n° 12.868, de 15 de outubro de 2013, 
que dispõem sobre a certificação das Entidades Be-
neficentes de Assistência Social e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Entidade continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.  

Os responsáveis pela governança da Entidade 
são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. 

em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras po-
dem levar a Entidade a não mais se manter em conti-
nuidade operacional;

 � Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
ficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.
 

Outros assuntos
Demonstrações contábeis comparativas do exer-
cício e auditada por outro auditor independente
As demonstrações contábeis mencionadas no pri-
meiro parágrafo incluem demonstrações contábeis 
correspondentes ao resultado, mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa de 31 de dezem-
bro de 2019, obtidas das demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins 
de comparação. O exame das demonstrações con-
tábeis referentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019, foram conduzidos sob a respon-
sabilidade de outros auditores independentes, que 
emitiram relatório de auditoria datado de 21 de feve-
reiro de 2020, sem ressalvas.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
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ATIVO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2020 31/12/2019
Circulante

Caixas e equivalentes de caixa 4  19.447.828  21.304.753 

Contas a receber de clientes 5  27.772.414  24.981.634 

Estoques 6  10.308.906  3.591.026 

Outros ativos circulantes 7  3.324.460  3.216.816 

 60.853.608  53.094.229 
Não Circulante

Depósitos judiciais 21  965.259  948.818 

Outros ativos não circulantes 8  182.569  177.011 

Propriedades p/investimentos 9  827.300  827.300 

Imobilizado 10  22.300.591  18.282.443 

Intangível 11  58.777  208.855 

 24.334.496  20.444.427 
TOTAL DO ATIVO  85.188.104  73.538.656 

PASSIVO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2020 31/12/2019
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar 13 22.361.218 18.904.701

Obrigações sociais 14 4.969.006 3.930.823

Provisões sociais 15 4.062.672 3.752.029

Obrigações fiscais 16 137.002 140.984

Empréstimos 17 1.655.730 1.507.394

Subvenções/Doações a realizar 18 12.693.005 11.330.800

Recursos Públicos para custeio - Contrato Gestão 19 3.480.471  - 

Parcelamentos 20 179.616 177.404

 49.538.720  39.744.135 
Não Circulante

Parcelamentos 20 1.032.790 1.197.477

Empréstimos 17 10.836.877 12.492.606

Provisões para processos judiciais 21 12.640.485 11.200.295

24.510.152 24.890.378
Patrimônio Liquido 22

Patrimônio social 7.944.143 17.240.166

Reserva de reavaliação 864.000 960.000

Superávit ou déficit do período 2.331.089  (9.296.023)

11.139.232 8.904.143
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 85.188.104 73.538.656

NOTA EXPLICATIVA 31/12/2020 31/12/2019
Receitas Operacionais  173.641.701  164.387.232 

Receitas sem restrição 23  169.433.005  159.733.152 

SESA - Secretaria de Estado da Saúde  132.716.940  116.532.829 

(+) Receitas de serviços prestados ao SUS  117.742.663  104.510.940 

(+) Receitas de serviços prestados à Maternidade 
Municipal de Cariacica  14.974.277  12.021.889 

Convênios ANS e particulares  26.480.323  30.573.210 

(+) Receitas de serviços prestados aos convênios   25.369.321  29.067.855 

(+) Receitas de serviços prestados aos particulares  1.111.002  1.505.355 

Outras Receitas Operacionais 23  10.235.742  12.627.113 

(+) Doações  6.138.638  5.240.935 

(+) Receitas diversas  3.501.898  6.188.073 

(+) Receitas financeiras  234.231  565.484 

(+)Reversão da PECLD-Provisão estimada p/ crédito 
de liquidação duvidosa  360.975  435.621 

(+)Receita de atualização a valor justo  -  197.000 

Receita com restrição 23  4.208.696  4.654.080 

Receita com Subvenções   4.208.696  4.654.080 

(+) Receita com subvenções governamentais  4.208.696  4.654.080 

Despesas Operacionais   (171.310.612) (173.683.255)

(-) Custos de pessoal próprio 24  (53.444.630)  (47.806.278)

(-) Custos de serviços 25  (61.857.540)  (67.603.905)

(-) Custos de materiais 26  (38.162.133)  (32.978.163)

(-) Despesas gerais 27  (5.572.175)  (5.451.771)

(-) Despesas financeiras 28  (1.296.607)  (1.237.690)

(-) Despesas tributárias 29  (87.501)  (85.347)

(-) Depreciações/amortizações 10 e 11  (5.727.023)  (5.917.864)

(-) Contingência Trabalhista /Cível / Tributaria 21  (4.404.316)  (11.762.343)

(-) Outras despesas operacionais 30  (515.936)  (511.779)

(-) PECLD - Provisão Estimada para crédito 
de liquidação duvidosa 5  (242.751)  (328.115)

(-) Impostos e contribuições federais e municipais 31  (29.150.875)  (26.667.277)

(+) Impostos e contribuições federais e municipais - 
isenções usufruídas 31  29.150.875  26.667.277 

SUPERÁVIT LÍQUIDO/(DÉFICIT) DO PERÍODO  2.331.089  (9.296.023)

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA        
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais) 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA        
Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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31/12/2020 31/12/2019
Superávit líquido/(déficit) do período  2.331.089  (9.296.023)

Realização da mais valia do ativo imobilizado - ajuste de avaliação patrimonial  (96.000)  (96.000)

SUPERÁVIT LÍQUIDO/(DÉFICIT) DO PERÍODO  2.235.089  (9.392.023)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

Superávit líquido/(déficit) do período  2.331.089  (9.296.023)

Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa e equivalentes

Depreciação/amortização  5.727.024  5.917.864 

Baixas do ativo imobilizado  411.164  212.086 

Realização da reserva de reavaliação  (96.000)  (96.000)

Perda Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa  (118.224)  (725.819)

Baixa da provisão para contingências  (2.950.126)  (3.585.840)

Constituição da provisão contingencial  4.390.316  11.762.343 

Avaliação a valor justo  -  (197.000)

 9.695.243  3.991.611 
Aumento líquido/(redução) nos ativos

Clientes  (2.672.556)  2.822.614 

Estoques  (6.717.880)  (27.394)

Depósitos Judiciais  (16.441)  156.748 

Outros ativos circulantes  (113.202)  1.570.723 

 (9.520.079)  4.522.691 
Aumento líquido/(redução) nos passivos

Fornecedores e outras contas a pagar  3.456.517  (3.915.348)

Obrigações sociais  1.038.183  362.417 

Provisões sociais  310.643  238.496 

Obrigações fiscais  (3.982)  23.352 

Recursos Públicos para custeio - Contrato Gestão  3.480.471  - 

 8.281.832  (3.291.083)
Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais  8.456.996  5.223.219

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 

Aquisição de ativo imobilizado/intangível  (8.959.736)  (8.780.848)

Receita diferida de imobilizado/intangível  (1.046.522)  2.862.981 

Subvenções de investimento  1.362.205  (3.173.897)

Caixa líquido consumido proveniente das atividades de investimentos  (8.644.053)  (9.091.764)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Empréstimos  (1.507.393)  7.214.921 

Parcelamentos  (162.475)  (63.236)

Caixa líquido (consumido)/gerado proveniente das atividades de financiamentos  (1.669.868)  7.151.685 

(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (1.856.925)  3.283.140 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  21.304.753  18.021.613 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período  19.447.828  21.304.753 

(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (1.856.925)  3.283.140 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA        
Demonstrações do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais)

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

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

PATRIMÔNIO
SOCIAL

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO

SUPERÁVIT LÍQUIDO/
(DÉFICIT) DO PERÍODO

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Saldos em 31 de dezembro de 2018  18.982.596  1.056.000  (1.742.430)  18.296.166 

Realização da reserva de reavaliação  -  (96.000)  -  (96.000)

Déficit do período  -  -  (9.296.023)  (9.296.023)

Transferência do Déficit do período para 
Patrimônio Social  (1.742.430)  -  1.742.430  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  17.240.166  960.000  (9.296.023)  8.904.143 

Realização da reserva de reavaliação  -  (96.000)  -  (96.000)

Superavit do período  -  -  2.331.089  2.331.089 

Transferência do Déficit do período para 
Patrimônio Social  (9.296.023)  -  9.296.023  - 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  7.944.143  864.000  2.331.089  11.139.232 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA        
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais)

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA        
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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1. Contexto operacional  
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santen-
se – AEBES, com Sede na Rua Vênus, sem número, 
Alecrim, Vila Velha – ES, é uma sociedade de direito 
privado e de caráter filantrópico, fundada em 05 de 
maio de 1956, tendo por finalidade organizar, manter 
e desenvolver atividades que promovam o bem-estar 
social, a saúde, a educação e a assistência espiritual 
à população, sem qualquer distinção, em conformida-
de com os princípios Cristãos Evangélicos.

O reconhecimento da Entidade de fins filantrópicos, 
no âmbito federal, está devidamente consubstan-
ciado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, 
órgão vinculado ao Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, consoante às disposições 
contidas no art. 3° da Lei n° 8.742 de 07 de dezembro 
de 1993, bem como pelo Decreto Lei n° 86.174 de 02 de 
julho de 1981. Conta, também, reconhecimento em ní-
vel estadual e municipal através das Leis n° 1.761 de 02 
de janeiro 1983 e n° 1.405 de 09 de fevereiro de 1972, 
respectivamente.

A Portaria n° 992 de 20 de agosto de 2019, expedida 
pelo Ministério da Saúde, garantiu o Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social, na área 
de Saúde, à AEBES, até o dia 28 de dezembro de 2022.

A AEBES encontra-se devidamente habilitada como 
Organização Social pela Lei Complementar Estadual 
n° 489/2009 que criou o Programa de Organizações 
Sociais do Estado do Espírito Santo, e foi regulamen-
tada pelo Decreto 2484-R, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo em 10 de março de 2010.

O Hospital Evangélico de Vila Velha possui 186 leitos 
de internação, que estão distribuídos da seguinte 
forma: 143 leitos destinados para atendimento ao 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA        
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Sistema Único de Saúde – SUS e 43 leitos para Con-
vênios e Particulares. O índice de atendimento ao 
SUS, segundo as regras do Ministério da Saúde, foi 
de 95,4% (31 de dezembro de 2019 – 87,4%).

A Maternidade Municipal de Cariacica – MMC é ad-
ministrada pela AEBES mediante convênio tripartite, 
celebrado entre o governo do Estado, a Prefeitura de 
Cariacica e a AEBES. A MMC possui 45 leitos, sendo 
todos destinados para o atendimento ao Sistema 
Único de Saúde. Todos os serviços prestados pela 
MMC são aos usuários do Sistema Único de Saúde e 
o custeio é feito pelo Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, com uma parceria da 
Prefeitura Municipal de Cariacica.

1.1. Contrato de gestão
A AEBES por possuir o título de organização social 
conferido pelo Governo do Estado, está habilitada a 
firmar contrato de gestão para a prestação de servi-
ços públicos. O contrato de gestão é um instrumento 
de parceria firmado entre o Poder Público e a entida-
de qualificada como organização social, para execu-
ção de atividades especificas. 
Em 19 de dezembro de 2020, a AEBES assumiu em ca-
ráter emergencial a operacionalização e gestão dos 
serviços de saúde do Hospital Estadual de Urgência 
e Emergência – HEUE, localizado em Vitória - ES. Para 
execução dos serviços de saúde foi celebrado entre 
o governo do Estado por meio da Secretaria Estadual 
de Saúde e a AEBES, contrato de n° 004/2020, com vi-
gência de 180 dias.

Também de forma emergencial o contrato foi assi-
nado com a AEBES, para que haja tempo hábil para 
a criação do CNPJ de uma filial para registrar e de-
monstrar as operações deste contrato de gestão. 

Nas demonstrações contábeis findas em 31 de de-
zembro de 2020, as operações referentes ao Hospital 
Estadual de Urgência e Emergência- HEUE realizadas 
no período que compreendeu de 19 de dezembro de 
2020 a 31 de dezembro de 2020, não afetaram os cus-

tos, despesas, receitas e o patrimônio líquido da en-
tidade (AEBES).

As operações foram registradas todas em conta de 
ativo e passivo, conforme quadro a seguir:

ATIVO
PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE 19 A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO
PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE 19 A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Circulante 7.791.232 Circulante 7.791.232

Caixas e equivalentes de caixa 3.990.363 Fornecedores 3.447.736 

Estoques 3.800.869 Obrigações Sociais 832.709 

Obrigações Fiscais 241 

Recursos do Contrato Gestão 3.480.471 

Recursos a devolver 
para AEBES 30.075 

TOTAL DO ATIVO     7.791.232 TOTAL DO PASSIVO 7.791.232

2. Apresentação e elaboração 
das demonstrações contábeis

2.1. Apresentação das 
demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas pela 
Administração da Entidade, sendo de sua responsa-
bilidade e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem as Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando 
em conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB).

A entidade por se tratar de uma associação sem fins 
lucrativos, as demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a Entidades sem finalidade de lu-
cros (NBC TG 07) e Interpretação Técnica Geral - ITG 
2002, bem como pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, e pela Lei n° 12.868, de 15 de outubro de 2013, 
que dispõem sobre a certificação das Entidades Be-
neficentes de Assistência Social.

A emissão dessas demonstrações contábeis foi au-
torizada pela Administração em 15 de março de 2021.

3. Resumo das principais 
práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elabo-

ração destas demonstrações contábeis estão des-
critas a seguir:

(a) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acor-
do 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 es-
timativas e premissas incluem o valor residual do ati-
vo imobilizado, provisão referente a acordo coletivo 
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 determi-
nação. A Entidade revisa as estimativas e premissas 
pelo menos anualmente.

(b) Instrumentos financeiros básicos
A entidade mensura seus ativos financeiros e passivos 
financeiros básicos, como definido na seção 11 da NBC 
TG 1000 – Instrumentos Financeiros Básicos, aprovada 
pela resolução CFC n° 1.285/10.  Os instrumentos fi-
nanceiros básicos da entidade são classificados como 
empréstimos e recebíveis e são mensurados pelo cus-
to amortizado utilizando o método de taxa de juros 
efetiva, deduzido de perda por redução ao seu valor 
recuperável, exceto as propriedades para investimen-
to que são mantidos ao valor justo com ajuste em re-
sultado. Os instrumentos financeiros básicos da enti-
dade incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber de clientes, outros ativos circulantes e não-
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-circulantes, fornecedores e outras contas a pagar, 
obrigações e provisões sociais e obrigações fiscais. 
 
(c ) Caixa e equivalentes de caixa
As contas de caixa e equivalentes de caixa são repre-
sentadas pelos recursos financeiros que se encon-
tram à disposição da Entidade, compreendendo os 
meios de pagamento em moeda e em outras espé-
cies, os depósitos bancários e os títulos de liquidez 
imediata e com risco insignificante de mudança de 
valor de mercado (Nota Explicativa n° 4). Os valores 
recebidos por meio de convênios que possuem con-
trapartida são alocados em contas com restrição. Os 
recursos disponíveis, referente ao contrato de ges-
tão emergencial do HEUE, hospital do Estado, são 
restritos e de uso exclusivo, cuja movimentação está 
vinculada as obrigações do contrato firmado, aloca-
dos em conta com restrição.

(d) Contas a receber de clientes
O saldo de clientes representa valores faturados e 
a faturar para os diversos clientes da Entidade. Os 
valores a faturar são representados pela estimativa 
da receita incorrida no período, referentes aos ser-
viços prestados, os valores faturados representam 
os valores já cobrados, todos registrados segundo o 
regime de competência.  São apresentados pelo va-
lor de realização nas datas dos balanços, registradas 
com base nos valores nominais. Quando aplicável, são 
deduzidos de perda estimada para crédito de liquida-
ção duvidosa (PECLD) para cobrir eventuais perdas 
na realização desses créditos.

(e) Estoques
Os estoques estão demonstrados ao valor do custo. 
O método para avaliação do custo é determinado pelo 
custo médio ponderado de aquisição, que não supe-
ram os preços de mercado (Nota Explicativa n° 6).

Os estoques referem-se, substancialmente, a medi-
camentos e material médico-hospitalar, que estão 
ligados diretamente a atividade fim da Entidade.

(f) Propriedades para investimentos
As propriedades para investimento estão sendo 
mantidas pela entidade para futuras expansões e/
ou para serem alugados a terceiros, conforme pre-
ceitua a seção 16 da NBC TG 1000. Tais propriedades 
são reconhecidas inicialmente pelo valor de custo e 
subsequentemente pelo método do valor justo (Nota 
Explicativa n° 9). 

(g) Imobilizado
Está registrado ao custo de aquisição e deduzido das 
depreciações acumuladas. As depreciações são cal-
culadas pelo método linear, mediante a aplicação de 
taxas que levam em consideração a vida útil e econô-
mica dos bens.

(h) Intangível
Está demonstrado ao custo histórico de aquisição. A 
amortização é calculada pelo método linear, limitados 
ao prazo de cinco anos (Nota Explicativa n° 11).

(i) Provisões 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade 
tem uma obrigação presente, legal ou não formaliza-
da, como resultado de eventos passados e é prová-
vel que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação e que uma estimativa confiável 
do valor seja feita. 

(j) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. 

(k) Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos tomados são reconhecidos inicial-
mente no recebimento dos recursos, líquidos dos 
custos de transação. Em seguida, os empréstimos 
tomados são apresentados pelo custo amortizado, 
isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais 
ao período incorrido ("pro rata temporis"), (Nota Ex-
plicativa n° 17). 

(l)Provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas
Reconhecidas quando a Entidade tem uma obriga-
ção, 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 provi-
sões são quantificadas ao valor presente do desem-
bolso esperado para liquidar a obrigação.

São atualizadas até as datas dos balanços pelo mon-
tante estimado das perdas prováveis, observadas 
suas naturezas e apoiadas na opinião dos assesso-
res legais da Entidade. Os fundamentos e a natureza 
das provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas estão descritos na Nota Explicativa n° 21.

(m) Apuração das receitas e despesas
As receitas e despesas são registradas pelo regime 
de competência.

As receitas decorrentes de doação, contribuição, con-
vênio e parceria, para aplicação específica, mediante 
constituição ou não de fundos, e as respectivas despe-
sas são registradas em contas próprias, inclusive as pa-
trimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

(n) Auxílios e subvenções
A Entidade reconhece as subvenções de acordo com 
a Seção 24 da NBC TG 1000, aprovada pela resolução 
CFC n° 1.255/09 e a Resolução CFC n° 1.305/10 (NBC TG 
07 (R2)), que vedam a contabilização de subvenções 
no Patrimônio Líquido e estabelece que as subven-
ções, inclusive as não monetárias, sejam reconheci-
das pelo regime de competência e em bases siste-
máticas e racionais, ao longo do período necessário, 
confrontadas com as despesas correspondentes. O 
reconhecimento da receita de subvenção governa-
mental no momento de seu recebimento somente é 
admitido nos casos em que não houver base de alo-

cação da subvenção ao longo dos períodos benefi-
ciados e quando houver segurança de que a Entidade 
cumprirá todas as condições estabelecidas. 

Enquanto não atendidos os critérios para reconheci-
mento da sua receita, a Entidade reconhece a sub-
venção como um passivo ou uma conta retificadora 
do ativo, quando essa é relacionada com ativos e não 
vinculadas a obrigações futuras, conforme a Seção 
24 da NBC TG 1000 (Nota Explicativa n° 18). 

4. Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa se dividem em valo-
res disponíveis: sem restrição, provenientes dos va-
lores de receita de atendimentos aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde, particulares e de convênios 
ANS (Assistência Nacional de Saúde), doações e ou-
tras receitas captadas via campanhas, promoções, 
e eventos beneficentes; e com restrição, cuja mo-
vimentação está vinculada à projetos aprovados de 
subvenção para investimentos e custeios e contrato 
emergencial de gestão hospital HEUE.

31/12/2020 31/12/2019
Caixa 5.464 5.951

5.464 5.951

Banco conta movimento:

Sem Restrição 648.267 385.171

648.267 385.171

Aplicações vinculadas a Projetos/Convênios/Contratos:

Poupança/CDB /FIC 12.682.256 12.669.288

12.682.256 12.669.288

Aplicações sem vínculo a Projetos/Convênios/Contratos:

CDB 6.111.841 8.244.343

6.111.841 8.244.343
18.794.096 20.913.631

TOTAL DO ATIVO 19.447.828 21.304.753

O saldo de recursos disponíveis do HEUE em 31 de dezembro de 2020 representa R$ 3.990.363.

As aplicações financeiras referem-se aos investi-
mentos em fundos de renda fixa, nas modalidades 
de Poupança, CDB – Certificado de Depósito Ban-
cário e FIC – Fundo de Investimento em Cotas, com 
rendimento mensal ou diário, e com aplicações e 
resgates automáticos ou programados. Conside-

rando que a entidade é sem fins lucrativos, e re-
cebe recursos com restrição, obrigatoriamente 
deverá manter estes recursos aplicados, em apli-
cações de renda fixa. Para os recursos livres, a en-
tidade é conservadora, mantendo suas aplicações 
em renda fixa.
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5. Contas a receber 
Os valores de clientes são representados por títulos 
a receber da SESA – Secretaria de Estado da Saúde, 
para os atendimentos ao SUS; dos convênios parti-

culares; de pacientes particulares; dentre outros. O 
quadro a seguir demonstra a composição do saldo 
por cliente.

31/12/2020 31/12/2019
A emitir NF A receber Total % Total %

SESA - Secretária de Estado da Saúde 18.760.649 310.561 19.071.210 68 15.000.588 59

Cooptasim - 58.689 58.689 - 58.689 -

Casa de Saúde São Bernardo Ltda 1.322.809 254.354 1.577.163 6 1.215.197 5

Samedil Serviço de Atend. Médico Ltda 245.409 169.931 415.340 1 2.335.640 9

GEAP Fundação de Seguridade Social 379.201 151.083 530.283 2 603.161 2

VALE S/A 403.128 638.267 1.041.395 4 492.351 2

SAMP Espírito Santo Assist. Médica Ltda 421.917 179.871 601.788 2 1.015.597 4

Unimed Cooperativa de Trabalho Médico 1.076.594 607.163 1.683.757 6 1.100.395 4

SMS Assistência Médica Ltda 5.354 341.200 346.554 1 346.554 1

Fusex - 38° Batalhão de Infantaria 346.725 36.020 382.745 1 1.190.568 5

ASPMES - Polícia Militar do ES - 136.755 136.755 - 136.755 1

Particulares - 169.852 169.852 1 145.571 1

Saúde Bradesco 520 141.672 142.192 1 133.062 1

EAMES-Escola de Apred.de Marinheiro 603.534 253.805 857.339 3 408.158 2

CASSI - Caixa Assist.Func.B.Brasil 7.477 56.506 63.984 - 162.053 1

WS Adm Planos de Saúde - 649.432 649.432 2 649.498 3

Outros 167.092 195.910 363.002 1 425.087 2

23.740.408 4.351.072 28.091.480 100 25.418.924 100

Provisão Estimadas em Créditos de 
Liquidação Duvidosa

Saldo em 1° de janeiro (437.290) (1.163.109)

Provisões constituídas no período (242.751) (328.115)

Reversões realizadas no período 360.975 435.621

Baixas realizadas no período - 618.313

(319.066) (437.290)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER DE CLIENTES 27.772.414 24.981.634

DIAS CLIENTE 
FATURADO - SUS

CLIENTE FATURADO - 
CONVÊNIOS ANS

TOTAL 
31/12/2020 %

A vencer 181.975 1.918.875 2.100.850 48

Vencidas de 01 a 30 dias 103.203 43.417 146.620 3

Vencidas de 31 a 60 dias - 43.227 43.227 1

Vencidas de 61 a 90 dias - 91.923 91.923 2

Vencidas de 91 a 180 dias - 17.538 17.538 -

Vencidas de 181 a 360 dias - 146.120 146.120 3

Vencidas a mais de 360 dias 25.383 1.779.411 1.804.794 41

310.561 4.040.511 4.351.072 100

DIAS CLIENTE A 
FATURAR - SUS

CLIENTE A FATURAR - 
CONVÊNIOS ANS

TOTAL 
31/12/2020 %

A vencer 8.971.314 2.592.936 11.564.250 49

Vencidas de 01 a 30 dias - 1.282.761 1.282.761 5

Vencidas de 31 a 60 dias 4.844.140 604.216 5.448.356 23

Vencidas de 61 a 90 dias 1.221.004 265.189 1.486.193 6

Vencidas de 91 a 180 dias 680.091 76.179 756.270 3

Vencidas de 181 a 360 dias 2.473.513 28.899 2.502.412 11

Vencidas a mais de 360 dias 570.587 129.579 700.166 3

18.760.649 4.979.759 23.740.408 100

DIAS CLIENTE SUS - TOTAL CLIENTE CONVÊNIOS 
ANS - TOTAL

TOTAL 
31/12/2020 %

A vencer 9.153.289 4.511.811 13.665.100 49

Vencidas de 01 a 30 dias 103.203 1.326.178 1.429.381 5

Vencidas de 31 a 60 dias 4.844.140 647.443 5.491.583 20

Vencidas de 61 a 90 dias 1.221.004 357.112 1.578.116 6

Vencidas de 91 a 180 dias 680.091 93.717 773.808 3

Vencidas de 181 a 360 dias 2.473.513 175.019 2.648.532 9

Vencidas a mais de 360 dias 595.970 1.908.990 2.504.960 9

19.071.210 9.020.270 28.091.480 100

CÁLCULO DA TAXA DE 
INADIMPLÊNCIA ATUALIZADA (%) 31/12/2020 31/12/2019

Exercício 
2018

Exercício 
2019

Exercício 
2020

Taxa 
Média (%)

Saldo das 
parcelas

Taxa 
Média (%)

Saldo das 
parcelas

Classificação do cliente

Cliente Faturado -  SUS 0,38 1,31 0,15 0,61 (1.894) 0,59 (19.084)

Cliente Faturado - Convênios ANS 4,34 2,99 1,22 2,85 (106.904) 3,96 (179.184)

Cliente a Faturar - SUS 0,69 - 0,00 0,23 (43.149) 0,61 (71.773)

Cliente a Faturar - Convênios ANS 1,56 1,58 2,76 1,97 (98.102) 1,64 (98.232)

Cliente com cobrança judicial e Adm. 100,00 100,00 100,00 100,00 (69.017) 100,00 (69.017)

(319.066) (437.290)

O valor das perdas por redução no valor recuperável foi 
calculado com base na média percentual histórica dos 
recebimentos ao longo de três exercícios, incluindo o 
exercício vigente. O percentual médio da inadimplência 
foi aplicado sobre o saldo final dos clientes a receber 
em 31 de dezembro de 2020. Para os clientes que já pos-

suíam cobrança judicial e/ou administrativa a regra é 
reconhecer o valor de 100% da dívida como perda.

O percentual médio aplicado foi calculado para cada 
classificação de cliente da Entidade, como descrito 
no quadro a seguir:

Considerando que a Entidade não possui, em 31 de 
dezembro de 2020, valores a receber de longo pra-
zo, assim como os valores de curto prazo existentes 
possuem vencimento inferior a 90 dias, não há neces-
sidade de reconhecimento de ajuste a valor presen-

te, uma vez que se referem a créditos de curto prazo 
em que o recebível é reconhecido com base no valor à 
vista não descontado da Entidade, que normalmente 
é o preço da nota fiscal, conforme preceitua a seção 
11 da NBC TG 1000.
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6. Estoques
Os estoques estão avaliados pelo método do custo 
médio ponderado de aquisição, reduzidos dos valo-
res de perdas por validade vencida, embalagem viola-
da, quebra e desuso, que reduzem o valor recuperá-
vel dos estoques.

Em 31 de dezembro de 2020 os saldos de estoque 
apresentaram um aumento em razão do atual cenário 
mundial enfrentado pela saúde, e por consequência 
deste cenário, foi necessário que o Governo do es-
tado contratualizasse leitos de UTI, específicos para 

o tratamento da Covid-19. A entidade reestruturou o 
serviço para atender a demanda da Covid-19 confor-
me pactuado em aditivos firmados junto a Secretaria 
Estadual de Saúde. Acrescidos a este novo perfil de 
atendimento, foram necessários novos protocolos 
de segurança do paciente e do profissional da saúde, 
elevando o consumo de material médico hospitalar e 
de medicamentos. Com a falta destes produtos de 
consumo para atender a demanda do mercado, seus 
custos sofreram elevação, influenciando diretamen-
te no custo médio do produto em estoque.

% 31/12/2020 % 31/12/2019
Unidade Hospital Evangélico de Vila Velha

Medicamentos 44 2.883.716 42 1.495.782

Material Médico Hospitalar 36 2.321.958 29 1.032.840

Outros 20 1.302.363 30 1.062.404

6.508.037 25.418.924 3.591.026
Unidade Hospital Estadual de Urgência e Emergência

Medicamentos 27 1.771.001 -                       -   

Material Médico Hospitalar 22 1.424.119 - -   

Outros 9 605.749 - -   

3.800.869 25.418.924   -   
10.308.906 25.418.924 3.591.026

31/12/2020 31/12/2019
Outros Créditos 14.990 13.952 

Créditos Tributários a Recuperar -   272.117 

Adiantamentos a Fornecedores 2.600.231 2.440.771 

Adiantamentos de Férias 355.341 313.118 

Valores a Receber   10.328 10.328 

Despesas Antecipadas 191.829 134.925 

Empréstimos de Materiais e Medicamentos   151.741 31.605 

3.324.460 3.216.816 

31/12/2020 31/12/2019
Bloqueio judicial - conta corrente 115.779 110.222 

Valores a Receber 66.790 66.789 

182.569 177.011 

31/12/2020 31/12/2019
Bloqueio judicial - conta corrente

Saldo em 1° de janeiro 827.300 630.300 

Receita de atualização a valor justo -   197.000 

SALDO ATUAL 827.300 827.300 

7. Outros ativos circulantes
Estão representados por valores adiantados a for-
necedores e empregados, despesas antecipadas e 

outros, no qual todos são registrados pelo custo do 
valor histórico.

8. Outros ativos não circulantes

9. Propriedades para investimento
Os imóveis registrados em investimento, estão carac-
terizados como propriedades para investimento, pois 
não estão sendo utilizados pela Entidade em sua ativi-
dade fim, estando à disposição para novas expansões 

e/ou para serem alugados a terceiros, conforme pre-
ceitua a seção 16 da NBC TG 1000. Tais propriedades 
são reconhecidas inicialmente pelo valor de custo e 
subsequentemente pelo método do valor justo. 
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5511. Intangível

O ativo intangível é composto por softwares, siste-
mas informatizados de gestão, adquiridos com re-
cursos próprios e com subvenção governamental, 
utilizados nas atividades da Entidade. Os recursos 
de subvenção são registrados no passivo quando 
do seu recebimento e reconhecidos como receita 
durante a vida útil do bem amortizável, conforme 
orientação da seção 24 da NBC TG 1000, e Resolução 
n° 1.305/10 (NBC TG 07 (R2)), que trata da Subvenção 
Governamental. A instituição também possui regis-
trado no seu intangível o valor pago para aquisição 
dos direitos de exploração do serviço de imagem.

10. Imobilizado
O ativo imobilizado é composto principalmente por 
bens adquiridos através de recursos de subven-
ção governamental, exclusivamente para investi-
mentos. Estes recursos são registrados no passivo 
quando do seu recebimento e reconhecidos como 
receita durante a vida útil do bem depreciável, con-
forme orientação da seção 24 da NBC TG 1000, e Re-
solução n° 1.305/10 (NBC TG 07 (R2)) que tratam da 
Subvenção e Assistência Governamental.
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13. Fornecedores e outras contas a pagar
31/12/2020 31/12/2019

Unidade Hospital Evangélico de Vila Velha

Fornecedores Gerais de Estoque 5.315.443 4.349.670 

Fornecedores de Serviços 652.743 452.867 

Fornecedores de Outras Contas a Pagar 254.826 203.388 

Repasse Médico 11.350.250 13.386.072 

Fornecedores Despesas a Pagar 1.209.093 415.033 

Empréstimos de Materiais e Medicamentos 93.879 52.572 

Provisão de Juros s/Títulos Vencidos 37.247 37.247 

Juros Ativos a Apropriar -   7.852 

18.913.481 18.904.701 
Unidade Hospital Estadual de Urgência e Emergência

Fornecedores Gerais de Estoque 1.583.375 -   

Fornecedores de Serviços 16.981 -   

Fornecedores de Outras Contas a Pagar 8.111 -   

Repasse Médico 1.601.519 -   

Empréstimos de Materiais e Medicamentos 237.751 -   

3.447.737 -   
22.361.218 18.904.701 

31/12/2020 31/12/2019
Unidade Hospital Evangélico de Vila Velha

Salários a Pagar 2.659.021 2.428.413 

Rescisões a Pagar 7.163 7.876 

Pensão Judicial/Alimentícia 1.644 1.519 

Contribuição Social/Sindical 127 4.976 

FGTS a Pagar 398.088 373.699 

INSS a Pagar – Folha 254.281 246.476 

INSS s/pagamento para Autônomos 4.362 6.096 

INSS s/Prestação de Serviços 89.738 131.208 

IRRF - Folha 369.203 395.687 

Plano de Saúde 67.153 67.038 

Plano Odontológico 6.689 6.745 

Empréstimo Consignado de Funcionários 58.548 5.776 

Pis/COFINS/CSLL Lei 10.833/2003 220.280 255.314 

4.136.297  3.930.823  
Unidade Hospital Estadual de Urgência e Emergência

Salários a Pagar 703.815 -   

FGTS a Pagar 62.812 -   

INSS a Pagar - Folha 62.096 -   

IRRF - Folha 3.237 -   

Pis/COFINS/CSLL Lei 10.833/2003 749 -   

832.709 -    
4.969.006 3.930.823

31/12/2020 31/12/2019
Unidade Hospital Evangélico de Vila Velha

Imposto de Renda Retido na Fonte 69.532 83.281

ISS - Retenção 67.229 57.703

136.761 140.984
Unidade Hospital Estadual de Urgência e Emergência

Imposto de Renda Retido na Fonte 241 -   

241 -      
137.002 140.984

31/12/2020 31/12/2019
Provisão de Férias 3.762.583 3.475.012 

Encargos s/Provisão de Férias 300.089 277.017 

4.062.672 3.752.029 

Considerando que a Entidade não possui, em 31 de de-
zembro de 2020, valores a pagar de longo prazo, assim 
como os valores de curto prazo existentes possuem 
vencimento inferior a 90 dias, não há necessidade de 
reconhecimento de ajuste a valor presente, uma vez 
que se referem a débitos de curto prazo em que a dívi-
da é reconhecida com base no valor à vista não descon-
tado da Entidade, que normalmente é o preço da nota 
fiscal, conforme preceitua a seção 11 da NBC TG 1000.

14. Obrigações sociais
As obrigações sociais estão representadas pelos 
valores devidos sobre a folha de salários dos funcio-

nários como o INSS e o FGTS. Além disso, compõem 
as obrigações sociais a retenção do INSS pela ces-
são de mão-de-obra, assim como as contribuições 
retidas de terceiros. 

Em decorrência da inconstitucionalidade da cobran-
ça do PIS sobre folha de salários das entidades sem 
finalidade de lucro (Recurso Extraordinário (RE) n° 
636.941 STF), a partir da competência agosto de 2019 
a entidade não mais reconhece o PIS sobre folha e 
seus encargos, como devidos. No mês de setembro 
de 2019, a entidade iniciou a recuperação do crédito 
tributário, por meio da compensação de tributos.

15. Provisões sociais
O saldo das provisões sociais foi provisionado com 
base na remuneração mensal do funcionário res-
peitando a quantidade de avos devidos a que tenha 

direito, bem como os encargos sociais incidentes 
sobre os valores objetos da provisão, respeitando o 
princípio da competência. 

16. Obrigações fiscais
Em função do caráter beneficente da Entidade, as 
obrigações fiscais estão representadas apenas pe-

las retenções do imposto de renda e ISS na fonte so-
bre as prestações de serviço.

12. Ajuste ao valor recuperável - impairment
A seção 27 da NBC TG 1000, referente ao reconheci-
mento, mensuração e divulgação de redução ao valor 
recuperável de ativos, define que em cada data de 
divulgação das demonstrações contábeis a Entidade 
deve avaliar a recuperabilidade de seus ativos, cujo 
objetivo é assegurar que os ativos não estejam regis-
trados contabilmente por um valor superior àquele 
passível de ser recuperado por uso ou por venda. 

Caso não seja possível estimar o valor recuperável do 
ativo individualmente, a Entidade deve estimar o valor 
recuperável da Unidade Geradora de Caixa (UGC) da 
qual o ativo é parte. Para fins de avaliação do impair-
ment, os ativos devem ser agrupados nos níveis mais 

baixos para os quais existem fluxos de caixas identifi-
cáveis separadamente – UGC. Caso existam evidências 
claras de que ativos estão avaliados por valor não recu-
perável no futuro, a Entidade deverá imediatamente re-
conhecer a desvalorização por meio da constituição de 
provisão para perdas por redução ao valor recuperável. 

Foi realizado em 31 de dezembro de 2020 o teste de re-
cuperabilidade de seus ativos, utilizando as atividades 
do hospital como uma única Unidade geradora de Cai-
xa, uma vez que não foi possível distinguir as receitas 
por área devido às particularidades do faturamento 
junto ao SUS. No teste realizado ficou evidenciado que 
não há indicativo de que os valores contábeis não se-
rão recuperados através de operações futuras. 
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17. Empréstimos

31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não 
Circulante Total Circulante Não 

Circulante Total

Empréstimo Bancário 
Santander 1.655.730 10.836.877 12.492.607 1.507.394 12.492.606 14.000.000

1.655.730 10.836.877 12.492.607 1.507.394 12.492.606 14.000.000

MOVIMENTAÇÃO SALDO
Débito Crédito 31/12/2020 31/12/2019

Crédito rotativo - Banco Banestes 579.383  (579.383) - -

A Entidade possui uma Nota de Crédito (conta ga-
rantida) junto ao Banco Banestes – Banco do Es-
tado do Espírito Santo no valor de R$ 6.000.000 de 
natureza rotativa, indexada ao CDI, com taxa men-
sal de juros de 0,60%, taxa anual de 7,44%, taxa de 
permanência de 8,99% ao mês, e de 180,95% ao ano, 
encerrando-se em 28 de junho de 2021. Até 31 de de-
zembro de 2020 a Entidade utilizou R$ 579.383 de 
crédito, sendo quitado dentro do mesmo período. 
O empréstimo bancário obtido pela entidade em 19 
de dezembro de 2017 junto ao Banco Santander Bra-
sil S/A no valor líquido de R$ 8.000.000, à taxa pré-
-fixado de 1,10% ao mês e 14,03% ao ano, com ven-
cimento em 15 de dezembro de 2022, no montante 
final a pagar de R$ 11.001.198, incluindo juros futuros, 
foi quitado em 17 dezembro de 2019, mediante con-
tratação de novo empréstimo à taxa pré-fixado de 
0,72% ao mês e 8,99% ao ano. O novo empréstimo 
será quitado em 84 meses, encerrando-se em 15 de 
dezembro de 2026. O valor final a ser pago será de 
R$ 18.791.987 incluindo juros futuros, e o valor líquido 
foi de R$ 14.000.000. 

Considerando que o ajuste a valor presente AVP de-
verá ser calculado com base em taxas de descon-
to que reflitam as melhores avaliações do mercado 
quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos es-
pecíficos do passivo em suas datas originais, a En-
tidade entende que os empréstimos realizados por 
ela, já contemplam uma taxa de desconto compatí-
vel com a natureza de sua operação. Desta forma, os 
saldos de empréstimos bancários já refletem o valor 
presente em 31 de dezembro de 2020.

18. Subvenções e doações a realizar
As subvenções a realizar são provenientes de repasse 
financeiro público de convênios e emendas parlamen-
tares. Estes recursos representam importante fonte 
de capital para investimento e custeio, captados atra-
vés de parcerias com Governo Municipal, Estadual e 
Federal, tendo sua aplicabilidade balizada em plano de 
trabalho previamente aprovado pelos órgãos que des-
tinaram os recursos. As subvenções estão registradas 
ao valor justo, valor nominal acrescido dos rendimentos 
de aplicações financeiras. Os rendimentos de aplicação 
em 31 de dezembro de 2020, totalizam R$ 7.107.968 (de 
investimentos – Nota 17.1), R$ 400.920 (de custeio – Nota 
17.2), R$ 103.291 (Pronon – Nota 17.3) e R$ 12.861 (Pronas 
– Nota 17.4), utilizados na realização do plano de traba-
lho ou devolvidos aos cofres públicos. As subvenções 
se subdividem em subvenção para investimento, sub-
venção para custeio e doações do PRONON – Progra-
ma Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e PRONAS 
– Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência, programas do Governo Fede-
ral, conforme demonstrado nos Quadros I, II, III e IV. 

A Entidade informa que os projetos do Programa do 
PRONON e do PRONAS somente poderão iniciar sua 
execução depois de captados 100% (cem por cento) 
do valor total aprovado. Até 30 de setembro de 2020 
foram recebidos o montante de R$ 1.754.450 do PRO-
NON, conforme demonstrado no Quadro III (Nota 17.3). 
 
Referente ao Programa do PRONAS a entidade rece-
beu R$ 250.004 conforme demonstrado no Quadro IV 
(Nota 17.4). No quadro a seguir, está demonstrado um 
resumo das subvenções:

31/12/2020 31/12/2019
Subvenções para investimento 11.326.372 10.139.995

Subvenções para custeio 637.492 270.649

Doações PRONON 611.666 707.820

Doações PRONAS - PCD 117.475 212.336

12.693.005 11.330.800

18.1. Subvenções para investimento (Quadro I) 
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18.2. Subvenções para Custeio (Quadro II)

ATIVO PASSIVO E RECEITA

RECURSOS 
RECEBIDOS

SALDO EM BANCOS 
CONTA MOVIMENTO

SALDO DE 
APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

SALDO DE REND. DE 
APLICAÇÃO FINANC.

APROPRIAÇÃO 
NO RESULTADO

SALDO DO 
PASSIVO

Em 31 de dezembro de 2016 5.080.078 - 1.558.010 218.498 (3.876.457) 1.422.119

Movimentação do ano de 2017 300.000 - (210.389) 113.179 (612.739) (199.560)

Em 31 de dezembro de 2017 5.380.078 - 1.347.620 331.676 (4.489.196) 1.222.559

Movimentação do ano de 2018 (70.919) - (376.423) 48.746 (354.242) (376.414)

Em 31 de dezembro de 2018 5.309.159 - 971.197 380.422 (4.843.438) 846.144

Movimentação do ano de 2019 285.011 200 (572.884) 13.905 (874.411) (575.495)

Em 31 de Dezembro de 2019 5.594.170 200 398.313 394.327 (5.717.849) 270.649

Movimentação do ano de 2020 1.010.000 (191) 367.357 9.593 (652.750) 366.843

Em 31 de Dezembro de 2020 6.604.170 9 765.670 403.920 (6.370.599) 637.492

ATIVO PASSIVO E RECEITA

RECURSOS 
RECEBIDOS

SALDO EM BANCOS 
CONTA MOVIMENTO

SALDO DE 
APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

RENDIMENTO 
DE APLICAÇÃO 

FINANCEIRA

APROPRIAÇÃO 
NO RESULTADO

SALDO DO 
PASSIVO

Em 31 de dezembro de 2016 250.004 250.004 - - - 250.004

Movimentação do ano de 2017 - - - - - -

Em 31 de dezembro de 2017 250.004 250.004 - - - 250.004

Movimentação do ano de 2018 - (250.004) - 3.820 (45.847) (42.027)

Em 31 de dezembro de 2018 250.004 - 207.207 3.820 (45.847) 207.977

Movimentação do ano de 2019 - - (13.326) 4.359 - 4.359

Em 31 de Dezembro de 2019 250.004 - 193.881 8.180 (45.847) 212.336

Movimentação do ano de 2020 - - (193.881) 4.681 (99.542) (94.861)

Em 31 de Dezembro de 2020     250.004 -   -   12.861 (145.389) 117.475 

31/12/2020 31/12/2019

CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE TOTAL CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE TOTAL

De Impostos Federais 179.616 1.032.790 1.212.406 177.404 1.197.477 1.374.881

179.616 1.032.790 1.212.406 177.404 1.197.477 1.374.881

18.3. Subvenções para PRONON (Quadro III)

ATIVO PASSIVO E RECEITA

RECURSOS 
RECEBIDOS

SALDO EM 
BANCOS CONTA 

MOVIMENTO

SALDO DE 
APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

IMOBILIZADO
RENDIMENTO 

DE APLICAÇÃO 
FINANCEIRA

APROPRIAÇÃO 
NO RESULTADO

SALDO DO 
PASSIVO

Em 31 de dezembro de 2016 1.754.886 116.301 1.169.469 478.120 15.746 (23.867) 1.746.764

Movimentação do ano de 2017 (436) - (677.678) 480.995 46.840 (320.291) (273.886)

Em 31 de dezembro de 2017 1.754.450 116.301 491.790 959.115 62.585 (344.158) 1.472.878

Movimentação do ano de 2018 - - (1.060) 12.110 21.843 (107.544) (85.701)

Em 31 de dezembro de 2018 1.754.450 116.301 490.730 971.225 84.428 (451.702) 1.387.177

Movimentação do ano de 2019 - (116.301) (467.267) - 17.917 (697.273) (679.357)

Em 31 de Dezembro de 2019 1.754.450 - 23.463 971.225 102.345 (1.148.975) 707.820

Movimentação do ano de 2020 - - 519 - 946 (97.100) (96.154)

Em 31 de Dezembro de 2020 1.754.450 - 23.982 971.225 103.291 (1.246.075) 611.666

ATIVO PASSIVO

Recursos públicos de 
custeio a realizar (contrato 
de gestão Heue)

RECURSOS 
FINANCEIROS 
RECEBIDOS

SALDO 
BANCÁRIO 

CONTA 
MOVIMENTO

SALDO 
BANCÁRIO 

APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

RENDIMENTOS 
DA APLICAÇÃO 

FINANCEIRA

RECURSOS 
TRANSFERIDOS 

(ESTOQUE)

APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS DE 

CUSTEIO

SALDO 
OBRIGAÇÃO 

DO CONTRATO

Início da movimentação em 19 
de dezembro de 2020 4.081.352 - 3.990.363 295 2.665.873 (3.267.049) 3.480.471

Em 31 de dezembro de 2020 4.081.352 - 3.990.363 295 2.665.873 (3.267.049) 3.480.471

18.4. Subvenções para PRONAS (Quadro IV)

19. Recursos públicos a realizar (obrigações do contrato de gestão HEUE)
Recursos públicos a realizar representam um benefí-
cio econômico específico recebido por meio do Con-
trato de Gestão n° 004/2020 firmado entre a AEBES 
– Associação Evangélica Beneficente Espírito San-
tense e o Governo do Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da SESA – Secretaria de Estado da Saúde, 
e possui como objetivo pré-determinado e único a 
operacionalização dos serviços de saúde do Hospital 
Estadual de Urgência e Emergência - HEUE (Resolu-
ção CFC n° 1.305/10 – NBC TG 07 (R2)). Os recursos 
governamentais disponibilizados são mensurados ao 
valor justo, valor nominal conforme estabelecido em 
contrato, acrescidos dos rendimentos de aplicação 
financeira. Estes recursos enquanto não atendidos 
os requisitos para reconhecimento no resultado são 
registrados em conta específica do passivo (Resolu-
ção CFC n° 1.409/12 – ITG 2002 (R1), item 11). Atendi-
dos os requisitos para reconhecimento, os recursos 
governamentais são reconhecidos como receita ao 
longo do período e confrontada com as despesas que 

pretende compensar, em base sistemática (Resolução 
CFC n° 1.409/12 – ITG 2002 (R1), item 9 e Resolução CFC 
n° 1.305/10 – NBC TG 07 R2), item 12).

O contrato de gestão n° 004/2020 foi celebrado de 
forma emergencial, sendo assim o contrato foi assi-
nado com a AEBES, para que haja tempo hábil para 
a criação do CNPJ de uma filial para registrar e de-
monstrar as operações especificas deste contrato 
de gestão. Para as demonstrações contábeis findas 
em 31 de dezembro de 2020, as operações referen-
tes ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência- 
HEUE realizadas no período que compreendeu de 19 
de dezembro a 31 de dezembro de 2020, não afetaram 
os custos, despesas, receitas e o patrimônio líquido 
da entidade (AEBES).

As operações foram registradas todas em conta de 
ativo e passivo, no quadro a seguir evidenciamos os 
saldos das movimentações realizadas:

20. Parcelamentos 
Em dezembro de 2007 a Entidade aderiu ao programa 
Timemania do governo federal que oportunizou aos 
hospitais filantrópicos o parcelamento de tributos 
federais. Em 30 de setembro de 2020 o saldo de par-
celamento dos impostos federais está composto por 
valores parcelados de IRRF, CSRF, PIS e INSS no mon-
tante de R$ 1.212.406 (R$ 1.374.881 em 31 de dezembro 
de 2019), devidamente consolidados junto à Receita 
Federal e a Previdência Social.

Considerando que os parcelamentos que a Entidade 
possui com a Receita Federal e a Previdência Social 
são registrados originalmente a valor presente e 
atualizados pela taxa Selic (juros pós-fixados), bem 
como que essa taxa (Selic) se aproxima da taxa de 
juros de mercado para transações dessa natureza, 
entende-se que esses valores já estão registrados 
por valores equivalentes a seu valor presente em 31 
de dezembro de 2020.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)
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77 21. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas 
A Entidade reconhece a provisão para processos ju-
diciais, trabalhistas e cíveis, classificados com pro-
babilidade de perda provável e a partir dos valores 
estimados das causas, atribuídos, corrigidos e atu-
alizados, pelos seus assessores jurídicos, conforme 
preceitua a seção 21 da NBC TG 1000. Em 31 de dezem-
bro de 2020 o montante estimado é de R$ 12.640.485 
(R$ 11.200.295 em 31 de dezembro de 2019).

Os processos classificados como obrigação possí-
vel, mas incerta, são considerados como passivos 
contingentes e não contabilizados, por não haver a 
confirmação se a Entidade tem ou não uma obrigação 
presente, conforme seção 21 da NBC TG 1000. Estas 
obrigações totalizam em 31 de dezembro de 2020 o 
montante estimado de R$ 8.615.592 (R$ 7.698.045 em 
31 de dezembro de 2019).

A entidade também controla no seu ativo não cir-
culante os valores de depósitos judiciais, em 31 de 
dezembro de 2020 o montante é de R$ 965.259 (R$ 
948.818 em 31 de dezembro de 2019). Os depósitos 
judiciais estão registrados pelo valor histórico, e re-
ferem-se a depósitos judiciais trabalhistas e cíveis, 
que poderão ser resgatados após desfecho dos pro-
cessos.

 � Processos judiciais:

NATUREZA VALOR EM 31/12/2019 NOVOS DEPÓSITOS ATUALIZAÇÕES BAIXA 31/12/2020

Depósitos Judiciais Trabalhistas 767.388 20.874 - (23.900) 764.362

Depósitos Judiciais Área Civil 181.430 19.467 - - 200.897

948.818 40.341 - (23.900) 965.259

PROBABILIDADE DE PERDA NATUREZA
VALOR ENVOLVIDO 

ATUALIZADO DA 
CAUSA 31/12/2019

PROVISÕES 
CONSTITUÍDAS ATUALIZAÇÕES BAIXA (-)

VALOR ENVOLVIDO 
ATUALIZADO DA 

CAUSA 31/12/2020

Provisões para processos judiciais

Provável  Cível 8.409.759 3.190.389 880.544 (1.157.462) 11.323.230

Provável Trabalhista 2.734.979 31.659 287.724 (1.792.664) 1.261.698

Provável Tributário 55.557 - - - 55.557

11.200.295 3.222.048 1.168.268 (2.950.126) 12.640.485

Passivos contingentes

Possível Cível 4.513.178 300.395 83.368 (193.888) 4.703.053

Possível Trabalhista 2.771.001 2.448.463 226.391 (1.947.182) 3.498.673

Possível Tributário 413.866 - - - 413.866

7.698.045 2.748.858 309.759 (2.141.070) 8.615.592

18.898.340 21.256.077

31/12/2020 31/12/2019

Resumo das constituições e pagamentos

Provisões constituídas 3.222.048 9.013.846 

Atualizações 1.168.268 2.748.497 

Condenação/acordos processos sem provisão 14.000 -   

4.404.316 11.762.343

31/12/2020 31/12/2019

Patrimônio líquido

Patrimônio Social 7.944.143 17.240.166 

Reserva de Reavaliação de Ativos 864.000 960.000 

Resultado do Período (Superávit/Déficit) 2.331.089 (9.296.023)

11.139.232 8.904.143

 � Depósitos judiciais:

22. Patrimônio líquido
O Patrimônio Líquido é composto pelo saldo do Patri-
mônio Social, Superávit ou Déficit do período e pela 
Reserva de Reavaliação. A Reserva de Reavaliação 

foi constituída com base no Laudo de Avaliação de 27 
de dezembro de 2004, e vem sendo amortizada a R$ 
8.000 mensais desde então.

23. Receitas operacionais
Os valores das receitas são registrados pela provisão 
estimada da receita incorrida pelos serviços prestados, 

obedecendo ao princípio da competência, independen-
te da emissão da nota fiscal ou de seu recebimento. 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)
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As receitas hospitalares são representadas pelos va-
lores faturados e a faturar para os diversos clientes 
da Entidade, acrescidos ou deduzidos dos ajustes 
das estimativas de provisão, e abatidos os valores de 
glosas e somados os valores de acréscimos.

A entidade classifica como outras receitas operacio-
nais recursos de subvenções municipais, estaduais, 
federais, para investimentos e custeio, os valores de 
doações, locação de espaço, os valores de matrículas 

para o programa de residência médica, no qual a enti-
dade está credenciada junto ao Ministério da Saúde, in-
subsistência ativa que é representada pela redução do 
passivo referente a reversão no saldo de contingência 
trabalhistas e cíveis. E em 2019, em decorrência da in-
constitucionalidade da cobrança do PIS sobre folha de 
salários das entidades sem finalidade de lucro (Recurso 
Extraordinário (RE) n° 636.941 STF), no mês de setem-
bro de 2019, a entidade iniciou a recuperação do crédito 
tributário, por meio da compensação de tributos. 

31/12/2020 31/12/2019

Sesa - Secretaria de Estado da Saúde

Média Complexidade 21.665.920 21.479.378

Integrasus 195.113 195.113

IAC - Incentivo a Adesão da Contratualização 5.052.363 5.052.363

Incentivos Estaduais 29.997.987 30.227.592

Incentivos Federais - Programa Residência Médica 1.536.000 1.536.000

Redes Temáticas de Atenção Urgência e Emergência 3.600.000 3.600.000

Alta Complexidade 30.602.401 25.789.863

FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensações 12.107.954 17.179.349

Média Complexidade Maternidade Municipal de Cariacica 2.845.221 2.701.446

Incentivos Estaduais Maternidade Municipal de Cariacica 12.129.056 9.320.443

Recursos SUS Temporário - Estadual 5.979.360 -

Recursos MAC Temporário - Federal 6.422.393 -

Ajustes das Estimativas de Provisão 785.553 1.110.246

Glosas e Acréscimos (202.381) (1.658.964)

132.716.940 116.532.829

Convênios ANS 

Casa de Saúde São Bernardo Ltda 4.504.948 4.723.571

Samedil Serviço de Atendimento Médico Ltda 7.486.512 10.944.669

GEAP Fundação de Seguridade Social 1.844.888 1.759.063

VALE S/A 1.544.503 1.447.047

SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda 2.255.767 4.125.388

Unimed Cooperativa de Trabalho Médico 4.412.403 3.360.235

EAMES - Escola Aprendizes de Marinheiro 2.904.474 1.286.429

Bradesco Seguros S/A 305.970 717.159

Assefaz - Fundação de Assist.dos Servidores Públicos 29.993 26.995

Fusex 38° Batalhão de Infantaria 532.880 1.299.813

Banescaixa Caixa de Assist.Emp.do Sist.Financ.Banestes 388.628 595.836

CASSI - Caixa de Assist. dos Func.do Banco do Brasil 54.337 238.985

WS Adm Planos de Saúde Ltda - 193.910

Outros 514.472 659.883

Ajustes das Estimativas de Provisão (740.211) (494.240)

Glosas e Acréscimos (670.243) (1.816.888)

25.369.321 29.067.855

31/12/2020 31/12/2019

Particulares

Particulares 1.113.984 1.516.438

Glosas e Acréscimos (2.982) (11.083)

1.111.002 1.505.355

26.480.323 30.573.210

Outras receitas operacionais - Doações

Doações Pessoas Físicas 53.238 6.353

Doações Pessoas Jurídicas 331.389 726.307

Doações de Bens Imobilizados 6.272 38.260

Doações Voluntárias Captação de Recursos 38.307 41.698

Doações de Produtos do Estoque 3.361.791 2.000.048

Doações Programa de Apenados 5.605 15.074

Doações Aniversário do Hospital - 38.813

Doações de Igrejas 53.132 50.560

Doações PRONON 97.099 97.122

Doações PRONAS 3.619 -

Doações UNACON 12.884 35.962

Doações Projeto Luz 2.175.302 2.190.738

6.138.638 5.240.935

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
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  Receitas Diversas

Receita Locação 13.194 12.755

Receita Lancheteria 120.000 120.000

Receita Insubsistência Ativa - Reversão de Processos Judiciais 2.119.674 1.674.287

Receita Insubsistência Ativa - Recuperação Crédito Tributário - 2.454.676

Receita Realização da Reserva de Avaliação 96.000 96.000

Receita Recuperações de Custos e Despesas 700.328 1.336.492

Receita Matrícula Prog.de Residência Médica 1.050 92.951

Receita Estacionamento - 43.781

Receita Parceria com UNIVIX 386.280 328.760

Receita de Pesquisa - Fisioterapia e Cardiologia 62.642 18.640

Receita Trabalho Voluntario - 9.731

Outras receitas diversas 2.730 -

3.501.898 6.188.073

Receitas financeiras

Descontos obtidos 33.989 67.027

Rendimentos Aplicação Financeira 180.597 116.472

Atualização de Depósitos Judiciais e Contratos 7.563 1.787

Juros Ativos 12.082 380.198

234.231 565.484

Reversão da PCLD

Reversão da PECLD-Provisão Estima Crédito 
de Liquidação Duvidosa 360.975 435.621
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31/12/2020 31/12/2019

Receita de atualização a valor justo

Receita de Atualização a valor justo de imóveis - 197.000

10.235.742 12.627.113

Receitas sem  restrição 169.433.005 159.733.152

Receitas com subvenções

Subvenções para Investimento - Recurso Estadual 1.144.570 1.680.787

Subvenções para Investimento - Recurso Federal 2.439.199 2.098.882

Subvenções para Custeio - Recurso Estadual 620.029 53.505

Subvenções para Custeio - Recurso Federal 4.898 820.906

Receitas sem  restrição 4.208.696 4.654.080

Receitas sem restrição 173.641.701 164.387.232

31/12/2020 31/12/2019

Custo com folha de pagamento

Salários (33.098.804) (31.757.965)

Horas Extras (2.404.475) (1.813.153)

Estagiários (42.773) (153.790)

Gratificações (373.122) (355.377)

Vale transporte (209.968) (287.618)

Farmácia (33.072) (28.781)

FGTS (4.867.722) (3.331.748)

Rescisão e Aviso Prévio (1.108.614) (423.717)

(42.138.550) (38.152.149)

Provisões e encargos s/folha de pagamento

Provisão de Férias (4.755.026) (4.353.098)

Provisão de FGTS s/Férias (378.707) (345.628)

Provisão de Décimo Terceiros Salário (3.318.351) (3.111.802)

Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário (266.745) (249.879)

(8.718.829) (8.060.407)

Outros custos de pessoal

Exames Admissionais e Demissionais (87.384) (58.290)

Cursos e Treinamentos (23.789) (96.008)

Estagiário e Menor Aprendiz (18.932) (26.277)

Crédito Premiação PHERTO (2.014.677) (914.422)

Plano Odontológico (156.165) (153.295)

Plano de Saúde (127.108) (133.136)

Trabalho Voluntário -   (9.731)

Outros Custos de Pessoal (159.196) (202.563)

(2.587.251) (1.593.722)

(53.444.630) (47.806.278)

31/12/2020 31/12/2019

Custo com serviços médicos e diagnóstico

Serviços Médicos (35.600.648) (35.566.901)

Serviços de Banco de Sangue (143.583) (188.429)

Serviços de Hemodinâmica (556.875) (774.826)

Serviços de Laboratório de Anatomia Patológica (454.011) (503.697)

Serviços de Imagem (799.873) (1.070.145)

Serviços de Oftalmologia (16.306.926) (22.187.755)

Ajustes das Estimativas de Provisão (587.760) (611.970)

(54.449.676) (60.903.723)

Custo com serviços diversos

Serviços de Manutenção e Engenharia Clínica e Predial (1.687.400) (1.252.224)

Serviços de Esterilização (184.779) (158.422)

Serviços de Vigilância (1.107.378) (1.125.325)

Serviços de Publicidade (131.158) (132.860)

Serviços de Manutenção de Sistemas (1.224.462) (881.180)

Serviços Advocatícios (628.240) (618.470)

Serviços de Assessoria e Consultoria (241.030) (756.275)

Serviços de Auditoria (129.095) (85.098)

Serviços com Exames e Procedimentos (1.102.487) (943.099)

Serviços Diversos (971.835) (747.229)

(7.407.864) (6.700.182)

(61.857.540) (67.603.905)

31/12/2020 31/12/2019

Medicamentos (13.067.709) (10.635.452)

Material Médico Hospitalar (11.697.097) (7.654.131)

Gases Medicinais (287.854) (214.101)

Gêneros Alimentícios (1.762.727) (1.736.705)

Material de Higiene e Limpeza (795.377) (763.034)

Material de Expediente e Impresso (350.108) (367.795)

Material para Manutenção de Máquinas e Predial (1.238.727) (1.008.009)

Combustíveis e Lubrificantes (82.182) (81.583)

Materiais para Processamento de Roupa (162.845) (178.646)

Materiais Descartáveis para Consumo (360.375) (326.052)

Material Cirúrgico de Órteses e Próteses (6.049.753) (7.903.944)

Materiais para Hemodiálise (CAPD) (1.060.523) (1.368.617)

Bens de Pequeno Valor (455.235) (260.268)

Roupas Hospitalares (254.374) (49.984)

Baixa de Produtos do Estoque (135.794) (125.424)

Ajuste de Inventário (57.801) (91.844)

Outros Materiais de Consumo (343.652) (212.574)

(38.162.133) (32.978.163)

24. Custos de pessoal próprio
Em decorrência da inconstitucionalidade da cobrança 
do PIS sobre folha de salários das entidades sem fina-
lidade de lucro (Recurso Extraordinário (RE) n° 636.941 
STF), a partir da competência agosto de 2019 a entidade 

não mais reconhece o PIS sobre folha e seus encargos, 
como devidos. No mês de setembro de 2019, a entidade 
iniciou a recuperação do crédito tributário, por meio da 
compensação de tributos.

25.  Custos de serviços

26. Custos de materiais

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)
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27. Despesas gerais

31/12/2020 31/12/2019

Energia Elétrica (2.456.516) (2.360.376)

Telefone e Internet (182.765) (258.650)

Água e Esgoto (520.570) (571.544)

Locações Diversas (826.749) (786.512)

Gás GLP (805.284) (678.551)

Bolsa e Auxílio Moradia Programa Residência Médica (226.527) (278.534)

Outros Gastos Gerais (553.764) (517.604)

(5.572.175) (5.451.771)

31/12/2020 31/12/2019

Despesas Bancárias (54.855) (109.827)

Descontos Concedidos (39.571) (2.797)

Juros, Multas e Correções (2.711) (2.621)

Juros s/Empréstimos Bancários (1.177.176) (990.530)

Juros s/Parcelamentos de Impostos (16.211) (112.954)

Outras Despesas financeiras diversas (6.083) (18.961)

(1.296.607) (1.237.690)

31/12/2020 31/12/2019

IPTU e Taxas da PMVV (16.925) (40.458)

Taxas, Alvarás, Registros e Licenças (3.281) (3.130)

Multas e Infrações Fiscais (12.712) (14.709)

IPVA e Seguro Obrigatório (6.305) (5.405)

Custas Judiciais de Processos (48.278) (21.645)

(87.501) (85.347)

31/12/2020 31/12/2019

Brindes, Confraternizações e Patrocínios -   (7.297)

Baixas de Bens do Imobilizado (411.164) (212.086)

Outras Despesas Diversas (104.772) (292.396)

(515.936) (511.779)

28. Despesas financeiras

29. Despesas tributárias

30. Outras despesas operacionais

31. Benefícios fiscais
Em atendimento à Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade n° 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, a 
Entidade informa que deixou de recolher para Previ-
dência Social os valores do patronal, SAT e Terceiros, 

bem como os valores de PIS, IRPJ, CSLL, COFINS e IS-
SQN, sobre suas receitas totais, tendo em vista o ca-
ráter de Entidade beneficente.

31/12/2020 31/12/2019

Impostos e Contribuições Federais

Imposto de Renda Pessoa Jurídica 1.990.664 1.071.901 

Contribuição Social s/Lucro Líquido 725.279 390.205 

Previdência Social Patronal 8.778.064 8.204.980 

Previdência Social S.A.T 877.806 820.907 

Previdência Social Terceiros 2.545.639 2.379.444 

PIS Faturamento 1.968.026 1.926.540 

COFINS 9.064.846 8.873.761 

25.950.324 23.667.738 

Impostos e Contribuições Municipais

Imposto sobre Serviço - ISS 3.200.551 2.999.539 

3.200.551 2.999.539 

29.150.875   26.667.277 

2020 2019

Valor da cobertura máxima Valor da cobertura máxima

Seguro Imóvel 41.000.000 41.000.000 

Seguro Veículos 2.329.000 2.506.955 

Seguro Garantia - Votorantim -   395.801 

43.329.000 43.902.756 

32. Gratuidades
Com relação às gratuidades, nos termos da Lei n° 
12.101/09, Portaria n° 3.355/10 e Decreto n° 8.242/14 
a Entidade disponibiliza 60% da capacidade instala-
da, à disposição dos usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

No período de janeiro a dezembro de 2020 o per-
centual de atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde foi de 95,4%, segundo os critérios 
preconizados pela Lei n° 12.101/09, alterada pela Lei 
n° 12.453/11.

Na unidade da Maternidade Municipal de Cariacica, 
100% da capacidade instalada são destinadas aos 
usuários do Sistema Único de Saúde.

33. Benefícios a empregados
A Entidade oferece aos seus funcionários participa-
ção no programa PHERTO – Programa do Hospital 
Evangélico de Retenção de Talentos e Oportunida-
des, Plano Odontológico e Plano de Saúde, enquanto 
permanecem com vínculo empregatício. Tais benefí-
cios são em sua totalidade custeados pela Entidade, 
exceto o plano de saúde, que é participativo. Estes 
benefícios são registrados como custo de pessoal 
quando incorrido. Em 31 de dezembro de 2020 o mon-

tante representa R$ 2.297.950 (R$ 1.200.853 em 31 de 
dezembro de 2019). 

34. Trabalho voluntário
Conforme determina a Resolução do CFC n° 1.409/12 
que aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de 
Lucros, item 19, a Entidade deve reconhecer a valor 
justo da prestação do serviço como se tivesse ocor-
rido o desembolso financeiro do trabalho voluntário 
prestado na Entidade. Em razão da pandemia da Co-
vid-19 os trabalhos voluntários foram suspensos, não 
ocorrendo registro para o exercício de 2020, em 2019 
registrou-se R$ 9.731.

35. Seguros - não auditado
A Entidade possui seguros para toda sua frota de 
veículos, e contra incêndio com garantia contratada 
para incêndio, explosão, queda de raios, tumultos, 
danos elétricos, despesas fixas, quebra de vidros, 
mármores e granitos, roubo ou furto qualificado do 
conteúdo, vendaval, furacão, ciclone, tornado, gra-
nizo, queda de aeronaves e fumaça bem como assis-
tência 24 horas.

Os seguros mantidos pela Entidade propiciam as se-
guintes coberturas, em 31 de dezembro de 2020:
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Parecer do Conselho Fiscal

À 
Assembleia Geral da AEBES
Associação Evangélica Beneficiente Espírito-Santense
Hospital Evangélico de Vila Velha-HEVV

O Conselho Fiscal da AEBES - Associação Evangélica Beneficiente Espírito-Santense, no uso de suas atribui-
ções legais descritas no artigo 41 do Estatuto Social da AEBES, após examinar as demonstrações Contábeis 
e demais documentos realativos as operações realizadas por esta instituição, referente ao Hospital Evan-
gélico de Vila Velha, com o objetivo de expressar sua opinião sobre os atos da administração referentes ap 
exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020, emite;

Considerando os controles internos adotados, utilizados para produzir demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, atestando que as demonstrações 
contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
empresa em 31 de dezembro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Considerando o parecer de auditores independentes, sem ressalvas, com data de 25 de março de 2021, 
atestando que as demonstrações contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da empresa em 21 de dezembro de 2020, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil.

O Conselho Fiscal entende que as referidas demonstrações, com base na análise acurada das demonstra-
ções contábil-financeiras do Hospital Evangélico de Vila Velha executadas pela Auditoria externa e indepen-
dente sobre o resultado contábil analisado, encontram-se em condições de serem submetidas a apreciação 
e aprovação da prestação de Contas da Assembleia Geral da AEBES.

Vila Velha - ES, 25 de março de 2021.

MARCELA DA COSTA
Relatora

RONALDO ALMEIDA MENENGUCI
Secretário

SANDRO AURÉLIO SANTOS
Membro Efetivo

ALLAN RODRIGUES OLIVEIRA
Tesoureiro

DENISE HELL ELIAS
Contadora 

CRC-ES 013149/O-4

RODRIGO ANDRÉ SEIDEL
Presidente
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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 
BENEFICENTE ESPIRÍTO 
SANTENSE -  AEBES
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves- HEJSN

Demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020

Conteúdo 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

Balanços patrimoniais

Demonstrações do superávit (déficit)

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos 
Administradores e Associados da 
Associação Evangélica Beneficiente Espírito Santense- AEBES
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves- HEJSN
Vitória – ES

Opinião com ressalva  
Examinamos as demonstrações contábeis da Asso-
ciação Evangélica Beneficente Espírito Santense- 
AEBES (“Entidade”), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do 
assunto descrito na seção “Base para opinião com 
ressalva” as demonstrações contábeis acima re-
feridas apresentam, adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Associação Evangélica Beneficente Espírito 
Santense – AEBES (“Entidade”), em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis a Entidades sem finalidades de lucros (NBC 
TG 07) e Interpretação Técnica Geral - ITG 2002, bem 
como pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, e 
pela Lei n° 12.868, de 15 de outubro de 2013, que dis-
põem sobre a certificação das Entidades Beneficen-
tes de Assistência Social.

Base para opinião com ressalva
Desequilíbrio Contratual
Conforme mencionado nas Notas Explicativas nos 1 
e 7 às demonstrações contábeis, a Entidade firmou 
contrato de gestão para prestação de serviços pú-
blicos com o Governo do Estado do Espírito Santo, 
por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado do 
Espírito Santo para operacionalização da unidade do 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves datado de 

01 de novembro de 2012. O contrato de gestão firma-
do, ao longo de sua execução, vem apresentando um 
desequilíbrio contratual. Em decorrência desse dese-
quilíbrio, a Entidade reconheceu na data base de 31 de 
dezembro de 2019, no ativo não circulante, o montan-
te de R$ 27.595.341, referente ao déficit acumulado 
do contrato de gestão no montante de R$ 12.849.758 
e das provisões para processos judiciais de nature-
za civil, trabalhista e tributária, no montante de R$ 
14.745.584. Em 27 de abril de 2020, através do Ofício 
OF/SESA/GS/n° 291/2020, a Secretaria de Estado da 
Saúde, considerando o estudo da Gerência de Audi-
toria desta Secretaria intitulado como “Análise sobre 
o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de 
Gestão n° 001/2012”, a recomposição dos déficits ope-
racionais de 2018/2019 do Hospital Estadual Dr. Jayme 
Santos Neves – HEJSN, bem como as recomendações 
do HEJSN descritas no referido Ofício informou que 
existe o compromisso do Governo do Estado, em ga-
rantir o reequilíbrio necessário para a operacionaliza-
ção do contrato, considerando obrigações e respon-
sabilidade assumidas pela contratante. No entanto, 
o referido Ofício não menciona, de forma objetiva, 
como serão as condições dessa Secretaria para que 
esse reequilíbrio operacional seja realizado. Em 30 de 
novembro de 2020, através do ofício OF/SESA/GS/n° 
1179/2020, a SESA – Secretaria de Saúde do Estado do 
Espírito Santo, reconheceu a existência de um dese-
quilíbrio econômico do Contrato de Gestão e renovou 
o compromisso em equacionar o reequilíbrio para a 
operacionalização do contrato de gestão, que já ha-
via sido apresentado através do ofício OF/SESA/GS/
n° 291/2020. Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade 
reconheceu, em suas demonstrações contábeis, uma 
baixa parcial no montante de R$ 11.482.063, do qual os 
montantes de R$ 9.946.689 e R$ 1.535.374, referem-
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-se à recuperação parcial do déficit do contrato de 
gestão e reversão parcial das provisões de proces-
sos judiciais, respectivamente. Devido insuficiência 
de elementos que comprovem a materialização do di-
reito de ressarcimento oriundo do referido desequilí-
brio contratual, bem como a sua realização, não nos 
foi possível, nas circunstâncias, concluirmos sobre a 
adequação do montante de R$ 16.113.278 registrado 
no ativo não circulante, bem como determinar os pos-
síveis efeitos que possam advir nas demonstrações 
contábeis da Entidade em 31 de dezembro de 2020.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Ênfase 
Incerteza relevante relacionada à   
continuidade operacional 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n° 1 
às demonstrações contábeis, onde menciona que o 
contrato de gestão da operacionalização da unidade 
Hospital Dr. Jayme Santos Neves - HEJSN, firmado en-
tre a Entidade e o Governo do Estado do Espírito San-
to, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado 
do Espírito Santo, ao longo de sua execução e até a 
data de 31 de dezembro de 2020 apresenta um dese-
quilíbrio contratual no montante de R$ 16.113.278. A 
Entidade mantém negociações em busca do reequi-
líbrio, conforme previsão contratual estabelecida na 
cláusula nona do contrato de gestão, mediante ter-
mo aditivo. O contrato firmado até a presente data 
apresenta resultados de excelência quanto as obri-
gações e reponsabilidades assumidas junto a con-
tratante, sendo assim, a Administração da Entidade 
acredita que em razão do cumprimento das obriga-
ções pactuadas, bem como da previsão contratual 
do reequilíbrio do contrato, o referido desequilíbrio 
deverá ser materializado, haja vista que todo o recur-

so foi aplicado única e exclusivamente no objeto do 
contrato. A capacidade da Entidade em honrar com 
seus compromissos de operacionalização adequada-
mente dependerá do desfecho quanto ao reequilíbrio 
contratual. As demonstrações contábeis de 31 de 
dezembro de 2020 foram preparadas sob o pressu-
posto da continuidade normal da operacionalização 
da unidade Hospital Dr. Jayme Santos Neves - HEJSN, 
no cumprimento do contrato de gestão firmado entre 
a Entidade e o Governo do Estado do Espírito Santo, 
por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado do 
Espírito Santo e não incorporam quaisquer ajustes 
contábeis que seriam necessários na hipótese de 
uma descontinuidade operacional. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto.

Outros Assuntos 
Demonstrações contábeis comparativas do 
exercício anterior examinadas por outro 
auditor independente
As demonstrações contábeis mencionadas no primeiro 
parágrafo incluem informações contábeis correspon-
dentes ao resultado, mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa do trimestre findo em 31 de de-
zembro de 2019, obtidas das demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins 
de comparação. O exame das demonstrações contá-
beis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi 
conduzido sob a responsabilidade de outros auditores 
independentes, que emitiram relatório de auditoria da-
tado de 28 de abril de 2020, contendo ressalva e ênfase 
semelhantes às descritas nesse relatório.

Responsabilidade da 
Administração pela auditoria 
das demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a Entidades sem finalidades de 
lucros (NBC TG 07) e Interpretação Técnica Geral - 
ITG 2002, bem como pela Lei n° 12.101, de 27 de novem-
bro de 2009, e pela Lei n° 12.868, de 15 de outubro de 
2013, que dispõem sobre a certificação das Entidades 
Beneficentes de Assistência Social. e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Admi-

nistração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

 � Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

 � Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade;

 � Avaliamos a adequação das políticas contábeis uti-
lizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração;

 � Concluímos sobre a adequação do uso, pela Admi-
nistração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional.

 � Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
ficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
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ATIVO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2020 31/12/2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4  24.629.111  4.638.233 

Estoques 5  9.259.687  3.358.964 

Outros ativos circulantes 6  1.681.553  1.117.552 

 35.570.351  9.114.749 
Não Circulante

Depósitos judiciais 16  625.418  430.924 

SESA - Desequilíbrio do Contrato de Gestão 7  16.113.278  27.595.341 

Bens de Terceiros - Cessão de Uso 8  51.915.254  26.782.350 

 68.653.950  54.808.615 
TOTAL DO ATIVO  104.224.301  63.923.364 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2020 31/12/2019
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar 10  17.265.847  12.019.170 

Obrigações sociais 11  5.976.330  4.571.175 

Provisões sociais 12  14.103.220  4.556.520 

Obrigações fiscais 13  340.031  299.287 

Recursos Públicos p/ Investimentos - Contrato Gestão 14.1  683.279  210.343 

Parcelamentos 15  272.549  162.855 

 38.641.256  21.819.350 
Não Circulante

Provisões para processos judiciais 16  13.210.210  14.745.584 

Parcelamentos 15  457.581  576.080 

Bens de Terceiros - Cessão de Uso 8  51.915.254  26.782.350 

 65.583.045  42.104.014 
Patrimônio Liquido 17

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  104.224.301  63.923.364 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES- HEJSN        
Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)

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

NOTA EXPLICATIVA 31/12/2020 31/12/2019
Receitas sem restrição 18  280.752.512  211.057.391 

SESA - Secretaria de Estado da Saúde 18  271.093.369  205.288.040 

(+) Receita de Serviços de Saúde - Contrato de Gestão  252.204.839  204.660.545 

(+) Receita de Recursos de Investimento - Contrato Gestão  18.888.530  627.495 

Outras Receitas 18  9.659.143  5.769.351 

(+) Receita Financeira  1.210.990  1.296.638 

(+) Outros Recursos Recebidos  8.448.153  4.472.713 

Custos e despesas operacionais   (280.752.512)  (211.057.391)

(-) Custos de pessoal próprio 19  (86.649.838)  (55.236.387)

(-) Custos de serviços 20  (104.119.497)  (104.973.511)

(-) Custos de materiais 21  (62.412.591)  (33.680.685)

(-) Custos de Aquisição de Bens Contrato de Gestão 22  (17.753.216)  (898.264)

(-) Despesas gerais 23  (9.243.530)  (9.223.758)

(-) Despesas financeiras 24  (184.859)  (93.150)

(-) Despesas tributárias 25  (66.277)  (83.789)

(-) Contingência Trabalhista /Cível / Tributária 16  (307.710)  (6.855.503)

(-) Outras despesas operacionais 26  (14.994)  (12.344)

(-) Impostos e contribuições federais e municipais 27  (42.204.657)  (33.399.206)

(+) Impostos e contribuições federais e municipais - 
isenções usufruídas 27  42.204.657  33.399.206 

SUPERÁVIT LÍQUIDO/(DÉFICIT) DO PERÍODO - -

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES- HEJSN 
Demonstrações do superávit (déficit) do período
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)

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

PATRIMÔNIO
SOCIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT 
DO PERÍODO

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 - - -

Superavit/Deficit do período  -  -  - 

Transferência do Déficit do período para Patrimônio Social  -  -  - 

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 - - -

Superavit/Deficit do período  -  -  - 

Transferência do Déficit do período para Patrimônio Social  -  -  - 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - - -

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES- HEJSN        
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(em reais)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

Superávit/ (déficit) líquido - -

Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa e equivalentes 

Constituição da provisão contingencial  307.710 6.855.503

Baixa da provisão para contingências  (1.843.085) (2.783.023)

 (1.535.375) 4.072.480
Aumento líquido/(redução) nos ativos

Clientes  -  21.469.739 

SESA - Desequilibrio do Contrato de Gestão  11.482.063  (27.595.341)

Outros Ativos Financeiros  (564.000)  208.285 

Estoques  (5.900.723)  1.212.731 

Depósitos Judiciais  (194.494)  (30.005)

Bens de Terceiros  (25.132.904)  - 

 (20.310.058)  (4.734.591)
Aumento líquido/(redução) nos passivos

Fornecedores e outras contas a pagar  5.246.677  (1.032.949)

Obrigações trabalhistas  1.405.155  143.250 

Provisões sociais  9.546.700  221.678 

Obrigações fiscais  40.744  17.315 

Bens de Terceiros  25.132.904  - 

Recursos Públicos para Custeio a Realizar  -  (3.650.998)

 41.372.180  (4.301.704)
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades operacionais  19.526.747  (4.963.815)

Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de investimentos  472.936  (625.315)

Recursos Publicos para Investimento a Realizar  472.936  (625.315)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos  (8.805)  738.935 

Parcelamentos  (8.805)  738.935 

Aumento líquido/(diminuição)  de caixa e equivalentes de caixa  19.990.878  (4.850.195)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  4.638.233  9.488.428 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período  24.629.111  4.638.233 

Aumento líquido/(diminuição)  de caixa e equivalentes de caixa  19.990.878 (4.850.195)

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES- HEJSN        
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(em reais)

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

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES- HEJSN 
Demonstrações do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(em reais)

31/12/2020 31/12/2019
Superávit líquido/(déficit) do período  -    -   

Realização resultado abragente  -    -   

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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1. Contexto operacional  
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santen-
se – AEBES, com sede na Rua Vênus, sem número, 
Alecrim, Vila Velha – ES inscrita no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas, sob o n° 28.127.926/0001-
61, é uma sociedade de direito privado e de caráter 
filantrópico, fundada em 05 de maio de 1956, tendo 
por finalidades organizar, manter e desenvolver ati-
vidades que promovam o bem-estar social, a saúde, 
a educação e a assistência espiritual à população, 
sem qualquer distinção, em conformidade com os 
princípios Cristãos Evangélicos.

O reconhecimento da entidade de fins filantrópicos 
no âmbito federal, está devidamente consubstan-
ciado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, 
órgão vinculado ao Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, consoante às disposições 
contidas no art. 3° da Lei n° 8.742 de 07 de dezem-
bro de 1993, bem como pelo Decreto Lei n° 86.174 de 
02 de julho de 1981. Conta, também, com reconheci-
mento em nível estadual no Estado do Espírito Santo, 
através da Lei n° 1.761 de 02 de janeiro 1983, e em nível 
municipal no Município de Vila Velha através da Lei n° 
1.405 de 09 de fevereiro de 1972.

A Portaria n° 992 de 20 de agosto de 2019, expedida 
pelo Ministério da Saúde, garantiu o Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social, na área 
de Saúde, à AEBES, até o dia 28 de dezembro de 2022.  

A AEBES encontra-se devidamente habilitada como Or-
ganização Social pela Lei Complementar Estadual n° 
489/2009 que criou o Programa de Organizações So-
ciais do Estado do Espírito Santo, e foi regulamentada 
pelo Decreto 2484-R, publicado no Diário Oficial do Es-
tado do Espírito Santo em 10 de março de 2010.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES- HEJSN        
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

A AEBES firmou contrato de gestão com o Governo do 
Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secreta-
ria de Saúde do Estado do Espírito Santo, Contrato n° 
001/2012, o qual foi publicado em 01 de novembro de 2012, 
com vigência de 60 meses, para gerir o Hospital Estadual 
Dr. Jayme Santos Neves com sede na Avenida Paulo Pe-
reira Gomes, sem número, Morada de Laranjeiras, Serra 
– ES, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 
sob o n° 28.127.926/0002-42. No dia 1° de novembro de 
2017 foi assinado o décimo quinto aditivo, prorrogando a 
vigência do Contrato n° 001/2012 pelo período de 02 de 
novembro de 2017 a 01 de novembro de 2022.

O HEJSN foi inaugurado no dia 24 de fevereiro de 2013 
e é um marco na história do Estado do Espírito Santo. 
Considerado uma unidade de saúde moderna, sendo 
referência para urgência e emergência, clínicas e ci-
rúrgicas, traumato-ortopedia, e conta com um Cen-
tro de Tratamento de Queimados (CTQ). 

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) 
é uma emergência de saúde global. 

No âmbito do Estado do Espírito Santo, houve a edi-
ção do Decreto n° 4593-R, de 13 de março de 2020 
pelo Governador do Estado do Espírito Santo, que 
declarou o estado de emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo, estabelecendo medidas 
sanitárias e administrativas para prevenção, controle 
e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes 
do surto de coronavírus (COVID-19);

O Governo por meio da Portaria n° 038-R, de 02 de mar-
ço de 2020, estabeleceu o Hospital Estadual Dr. Jayme 
dos Santos Neves como um dos hospitais referências 
do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pú-

blica do Estado do Espírito Santo. E por meio da Porta-
ria N° 067-R, de 20 de abril de 2020, ficou estabelecido 
o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN) 
como o serviço referenciado para acolhimento aos pa-
cientes graves/ potencialmente graves com suspeita 
e diagnóstico para COVID-19, incluindo gestantes e re-
cém-nascidos (nascidos no HEJSN), manutenção dos 
serviços de referência de maternidade de alto risco, 
unidade de terapia intensiva neonatal geral e do ser-
viço de centro de terapia para queimados.

O hospital possui 395 leitos, que estão assim distri-
buídos: 250 leitos de UTI Covid, 07 leitos de UTI UTQ, 
30 leitos de enfermaria Covid, 8 leitos de enfermaria 
no CTQ, 60 leitos de maternidade, 40 leitos de UTIN/
UCIN. O Hospital possui seis pavimentos, tem estacio-
namento próprio com 517 vagas e um heliponto que fa-
cilita os atendimentos de urgência e emergência.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves adotou 
conceitos globais de sustentabilidade, humanização, 
acessibilidade, automação, acolhimento e flexibilida-
de. Foi construído levando-se em consideração o es-
tilo ecologicamente correto, inclusive aproveitando 
a energia solar para aquecimento de água por meio 
de um reservatório coletor de águas da chuva, que 
também permite o aproveitamento para irrigação em 
bacias sanitárias e lavagem de piso.  O atendimento 
do HEJSN é 100% prestado aos pacientes usuários do 
Sistema Único de Saúde - SUS.

1.1. Contrato de Gestão
A AEBES por possuir o título de organização social 
conferido pelo Governo do Estado, está habilitada a 
firmar contrato de gestão para a prestação de servi-
ços públicos. O contrato de gestão é um instrumento 
de parceria firmado entre o Poder Público e a entida-
de qualificada como organização social, para execu-
ção de atividades especificas. 
 
No contrato de gestão de n° 0001/2012 firmado com o 
Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio 
da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, 
não há previsão de pagamento da taxa de adminis-
tração, que seria uma remuneração calculada sobre 
um percentual dos recursos públicos repassados, em 
razão do gerenciamento das atividades previstas no 
contrato de gestão. Não havendo previsão contratu-
al, não existe o repasse da remuneração. 

O contrato de gestão da operacionalização da uni-
dade Hospital Dr. Jayme Santos Neves - HEJSN, fir-

mado entre a Entidade e o Governo do Estado do Es-
pírito Santo, por intermédio da Secretaria de Saúde 
do Estado do Espírito Santo, ao longo de sua execu-
ção e até a data de 31 de dezembro de 2020 apre-
senta um desequilíbrio contratual no montante de 
R$ 16.113.278. A Entidade mantém negociações em 
busca do reequilíbrio, conforme previsão contratual 
estabelecida na cláusula nona do contrato de ges-
tão, mediante termo aditivo. O contrato firmado até 
a presente data apresenta resultados de excelência 
quanto as obrigações e reponsabilidades assumidas 
junto a contratante, sendo assim, a Administração 
da Entidade acredita que em razão do cumprimento 
das obrigações pactuadas, bem como da previsão 
contratual do reequilíbrio do contrato, o referido de-
sequilíbrio deverá ser materializado, haja vista que 
todo o recurso foi aplicado única e exclusivamente 
no objeto do contrato. A capacidade da Entidade em 
honrar com seus compromissos de operacionaliza-
ção adequadamente dependerá do desfecho quan-
to ao reequilíbrio contratual.

A entidade informa que no exercício de 2020 houve 
redução do desequilíbrio contratual em relação ao 
apresentado em 2019. A redução desse desequilíbrio 
se deu por meio da repactuação dos valores orça-
mentários e pela gestão austera de custos da uni-
dade, para garantir o reequilíbrio necessário para a 
operacionalização do contrato de gestão.

Em 30 de novembro de 2020, através do ofício OF/
SESA/GS/n° 1179/2020, a SESA – Secretaria de Saúde 
do Estado do Espírito Santo, reconheceu a existên-
cia de um desequilíbrio econômico do Contrato de 
Gestão e renovou o compromisso em equacionar o 
reequilíbrio para a operacionalização do contrato de 
gestão, que já havia sido apresentado através do ofí-
cio OF/SESA/GS/n° 291/2020. 

2. Apresentação e elaboração das 
demonstrações contábeis

2.1. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis foram preparadas pela 
Administração da Entidade, sendo de sua responsa-
bilidade e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem as Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando 
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em conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB).

A entidade por se tratar de uma associação sem fins 
lucrativos, as demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a Entidades sem finalidade de lu-
cros (NBC TG 07) e Interpretação Técnica Geral - ITG 
2002, bem como pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, e pela Lei n° 12.868, de 15 de outubro de 2013, 
que dispõem sobre a certificação das Entidades Be-
neficentes de Assistência Social.

A emissão dessas demonstrações contábeis foram au-
torizadas pela Administração em 12 de março de 2020.

2.2. Continuidade
As demonstrações contábeis foram preparadas com 
base no princípio da continuidade, que pressupõe 
que uma entidade está em plena atividade e irá man-
ter-se em operação por um futuro previsível. Partindo 
deste pressuposto a entidade informa que não tem a 
intenção e nem a necessidade de entrar em liquida-
ção, e nem reduzir materialmente suas operações de 
prestação de serviços.

A AEBES possui um contrato de gestão para a opera-
cionalização da unidade do Hospital Estadual Dr. Jayme 
Santos Neves, contrato n° 001/2012, assinado pela AE-
BES e a Secretaria de Estado da Saúde,   publicado em 
01 de novembro de 2012, o qual foi renovado em 01 de 
novembro de 2017, conforme aditivo de n° 15°, com vi-
gência de 60 meses. Este contrato até a presente data 
apresenta resultados de excelência quanto ao cumpri-
mento das obrigações e responsabilidades assumidas 
junto a contratante. No tocante ao desequilíbrio con-
tratual apresentado ao longo da execução do contrato, 
a entidade mantém negociações em busca do reequi-
líbrio, conforme previsão contratual estabelecida na 
cláusula nona do contrato de gestão, mediante termo 
aditivo. Sendo assim, a entidade informa que esta uni-
dade até o término do contrato em 01 de novembro de 
2022 não prevê descontinuidade das operações.

3. Resumo das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração 
destas informações contábeis estão descritas a seguir:

(a) Instrumentos Financeiros Básicos
A entidade mensura seus ativos financeiros e passivos 

financeiros básicos, como definido na seção 11 da NBC 
TG 1000 – Instrumentos Financeiros Básicos, aprovada 
pela resolução CFC n° 1.285/10.  Os instrumentos finan-
ceiros básicos da entidade são classificados como re-
cebíveis e são mensurados pelo custo amortizado uti-
lizando o método de taxa de juros efetiva, deduzido de 
perda por redução ao seu valor recuperável. Os instru-
mentos financeiros básicos da entidade incluem caixa 
e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, 
outros ativos circulantes e não-circulantes, fornece-
dores e outras contas a pagar, obrigações e provisões 
sociais e obrigações fiscais. 

(b) Caixa e Equivalente de Caixa 
As contas de caixa e equivalentes de caixa são repre-
sentadas pelos recursos financeiros que se encon-
tram à disposição da entidade, compreendendo os 
meios de pagamento em moeda e em outras espé-
cies, os depósitos bancários e os títulos de liquidez 
imediata e com risco insignificante de mudança de 
valor de mercado. 

Os recursos disponíveis são restritos e de uso exclu-
sivo do HEJSN, hospital do estado, cuja movimenta-
ção está vinculada as obrigações do contrato de ges-
tão (Nota Explicativa n°4).

(c ) Estoques
Os estoques estão demonstrados ao valor do custo. 
O método para avaliação do custo é determinado pelo 
custo médio ponderado de aquisição, que não supe-
ram os preços de mercado (Nota explicativa n°5). 

Os estoques referem-se, substancialmente, a medi-
camentos e material médico-hospitalar, que estão 
ligados diretamente a atividade fim da entidade.

(d) Bens de Terceiros – Cessão de Uso 
Esta conta representa os bens que estão em poder da 
AEBES, recebidos da Secretaria de Estado da Saúde – 
SESA e destinados a abertura e à operacionalização 
do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, confor-
me previsto no Contrato de Gestão n° 001/2012, Anexo 
IV - Termo de Permissão de Uso, nos termos do artigo 
21 do Decreto n° 2484-R, do ES (Nota explicativa n°8).

(e) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. 

Quando aplicável, os passivos circulantes e não circu-
lantes são registrados pelo valor presente, transação 
a transação, com base em taxas de juros que refle-
tem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  

A contrapartida dos ajustes a valor presente, quando 
aplicável, é contabilizada contra as contas que deram 
origem ao referido passivo. 

(f) Provisões 
As provisões são reconhecidas quando a entidade 
tem uma obrigação presente, legal ou não formaliza-
da, como resultado de eventos passados e é prová-
vel que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação e que uma estimativa confiável 
do valor seja feita. 

(g) Recursos Públicos para Investimento -  
Contrato de Gestão
A entidade reconhece os recursos financeiros para in-
vestimento do contrato de gestão como uma obrigação 
a realizar, considerando que os bens patrimoniais foram 
concedidos para a entidade na forma de cessão de uso, 
com a permissão do Estado, conforme cláusula segunda 
do contrato de gestão firmado com a SESA. Os recursos 
de investimento recebidos para aquisição destes bens 
patrimoniais foram registrados em conta do passivo, ge-
rando uma obrigação do contrato de gestão. 

Atendidos os critérios de aprovação e autorização da 
aquisição do bem patrimonial pela concedente, a enti-
dade reconhece a aquisição destes bens como custo 
de aquisição de bens do contrato de gestão, em con-
trapartida de uma obrigação a pagar de fornecedor. 
Conforme a NBC TG 1000 (R1) os custos e despesas re-
sultam diretamente do reconhecimento e mensuração 
de ativos e passivos, desta forma a realização desta 
obrigação é reconhecida pela entidade no momento 
da aquisição de um bem custeado por estes recursos 
a realizar no passivo, obedecendo o princípio da com-
petência, creditando uma conta de receita provenien-
te a recursos de investimento em contrapartida de 
uma conta redutora do passivo - aplicação de recur-
sos de investimento no contrato de gestão. 

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves recebe 
recursos específicos para aplicação em investimento 
através do Contrato de Gestão n° 001/2012, no qual 
são elaborados projetos para utilização do recurso 
liberado (Nota Explicativa n°14). 

(h) Provisões para riscos tributários,    
cíveis e trabalhistas
A provisão para processos judiciais fiscais, cíveis e 
trabalhistas é constituída para os riscos com expec-
tativa de “perda provável”, com base na opinião dos 
administradores e assessores legais externos, sen-
do os valores registrados com base nas estimativas 
dos custos dos desfechos dos referidos processos. 
Riscos com expectativa de “perda possível” são divul-
gadas pela administração, mas não registrados (Nota 
Explicativa n°16).

(i) Contabilização de receitas, custos e despesas
Conforme Contrato de Gestão, firmado entre a AE-
BES – Associação Evangélica Beneficente Espírito 
Santense e a SESA – Secretaria de Estado da Saúde, 
os recursos assistenciais repassados devem ser uti-
lizados com a finalidade única de subsidiar as ope-
rações oferecidas pelo Hospital Estadual Dr. Jayme 
Santos Neves. Dessa forma, as receitas de prestação 
de serviços são mensuradas pelo valor justo confor-
me estabelecido em contrato, e reconhecidas quan-
do for provável que benefícios futuros fluam para a 
entidade e assim possam ser confiavelmente mensu-
rados. Conforme o que está estabelecido na Seção 
24 da NBC TG 1000, no que se refere ao reconheci-
mento de receitas de assistência ou subvenção go-
vernamental, tais receitas são reconhecidas quando 
não impõe condições de desempenho futuro sobre a 
entidade recebedora ou as condições de desempe-
nho impostas pela subvenção forem atendidas.

Atendidos os requisitos para reconhecimento, os re-
cursos governamentais são reconhecidos como recei-
ta ao longo do período e confrontada com as despesas 
que pretende compensar, em base sistemática (Reso-
lução CFC n° 1.409/12 – ITG 2002 (R1), item 9 e Resolu-
ção CFC n° 1.305/10 – NBC TG 07 (R2), item 12), obede-
cendo ao princípio da competência, independente da 
emissão da nota fiscal ou de seu recebimento.

Os custos e despesas são apurados pelo princípio da 
competência e serão objeto de parecer por parte da 
SESA – Secretaria de Estado da Saúde para fiscaliza-
ção e monitoramento do Contrato de Gestão. Desta 
forma, os montantes registrados desde o início das 
operações do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos 
Neves, poderão sofrer alterações, de acordo com os 
resultados alcançados na análise das informações e 
na conclusão do parecer da Comissão de Avaliação.
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4. Caixa e equivalência de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são específicos 
para utilização no objeto do Contrato de Gestão n° 
001/2012 de operacionalização e execução dos servi-

31/12/2020 31/12/2019
Caixa 2.369 3.453

Caixa 2.369 3.453

Banco conta movimento

Com restrição 30.826 18.385

30.826 18.385

Aplicações financeiras

Aplicações vinculadas a Contratos/Projetos - CDB/RDB 24.595.916 4.616.395

24.595.916 4.616.395
24.629.111 4.638.233

31/12/2020 31/12/2019
Bens de terceiros Recebidos por Transferência

Equipamentos Hospitalares 21.272.742 13.879.283

Máquinas e Equipamentos Diversos 519.273 519.275

Equipamentos de Informática 13.949 14.982

Moveis e Utensílios 2.199.734 2.208.053

24.005.698 16.621.593
Adquiridos com Recursos Contrato de Gestão

Equipamentos Hospitalares 19.632.807 4.998.477

Máquinas e Equipamentos Diversos 1.197.746 967.753

Equipamentos de Informática 769.774 144.863

Moveis e Utensílios 2.608.147 833.274

Instalações Prediais 407.025 73.991

Sistemas Aplicativos - Softwares 3.294.057 3.142.399

27.909.556 10.160.757
51.915.254 26.782.350

% 31/12/2020 % 31/12/2019
Medicamentos 33 3.082.889 13 1.209.912

Material Médico Hospitalar 53 4.913.108 15 1.380.495

Outros 14 1.263.690 8 768.557

9.259.687 3.358.964

31/12/2020 31/12/2019
Outros Créditos 14.838 17.810

Adiantamentos a Fornecedores 440.913 142.052

Adiantamentos de Férias 438.068 299.317

Valores a Receber 29.500 -

Despesas Antecipadas 306.440 61.618

Créditos Tributários a Recuperar 48.543 408.388

Empréstimos de Materiais e Medicamentos 403.251 188.367

1.681.553 1.117.552

31/12/2020 31/12/2019
Déficit do Contrato de Gestão 2.903.068 12.849.757

Provisões para Processos Judiciais 13.210.210 14.745.584

16.113.278 27.595.341

ços de saúde do HEJSN. Os recursos disponíveis são 
restritos e de uso exclusivo do HEJSN para operacio-
nalização de suas atividades.

As aplicações financeiras referem-se aos investimentos 
em fundos de renda fixa, nas modalidades de Poupança, 
CDB – Certificado de Depósito Bancário e FIC – Fundo de 
Investimento em Cotas, com rendimento mensal ou diá-
rio, e com aplicações e resgates automáticos ou progra-
mados. Considerando que a entidade é sem fins lucrati-
vos, e recebe recursos com restrição, obrigatoriamente 
deverá manter estes recursos aplicados, em aplicações 
de renda fixa. Para os recursos livres, a entidade é con-
servadora, mantendo suas aplicações em renda fixa.

5. Estoques
Os estoques estão avaliados pelo método do custo médio 

ponderado de aquisição, reduzidos dos valores de perdas 
por validade vencida, embalagem violada, quebra e desu-
so, que reduzem o valor recuperável dos estoques.

Em 31 de dezembro de 2020 os saldos de estoque 
apresentaram um aumento em razão do atual cená-
rio mundial enfrentado pela saúde, e por consequên-
cia deste cenário, o Governo por meio da Portaria n° 
038-R, de 02 de março de 2020, estabeleceu o Hos-
pital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves como um 
dos hospitais referências do Centro de Operações 
Emergenciais em Saúde Pública do Estado do Espírito 
Santo para atendimento aos pacientes da Covid-19.

6. Outros ativos circulantes
Estão representados por valores adiantados a for-
necedores e empregados, despesas antecipadas e 

outros, no qual todos são registrados pelo custo do 
valor histórico.

7. Sesa – desequilíbrio do contrato de gestão
No tocante ao desequilíbrio contratual apresenta-
do ao longo da execução do contrato, a entidade 
mantém negociações em busca do reequilíbrio, con-
forme previsão contratual estabelecida na cláusula 
nona do contrato de gestão, mediante termo aditivo.

A entidade informa que recebeu ofícios da SESA 
– Secretaria de Saúde do Estado do Espírito San-
to, reconhecendo a existência de um desequilí-
brio econômico do Contrato de Gestão e firmando 
compromisso por parte do Governo do Estado, em 

garantir o reequilíbrio necessário para a operacio-
nalização do contrato de gestão. Em 31 de dezem-
bro de 2020 o valor do desequilíbrio totalizou R$ 
16.113.278, conforme demonstrativo abaixo. O valor 
de R$ 13.210.210 será submetido à apreciação da 
Procuradoria do Estado por se tratar de demandas 
judiciais.  A redução desse desequilíbrio se deu por 
meio da repactuação dos valores orçamentários e 
pela gestão austera de custos da unidade, para ga-
rantir o reequilíbrio necessário para a operacionali-
zação do contrato de gestão.

8. Bens de terceiros – cessão de uso
Os valores de bens de terceiros – cessão de uso, 
foram registrados na sua maioria com base na nota 
fiscal de compra do bem fornecida pela Secretaria 
de Estado da Saúde – SESA, em alguns casos, por 
ausência da nota fiscal de compra, o valor foi regis-
trado com o valor simbólico de R$ 1,00 para possibi-
litar o controle físico do bem. 

Em razão do HEJSN ser referência em tratamento 
da Covid-19 no estado, foram necessárias adequa-
ções de infraestrutura, máquinas e equipamentos, 
a serem utilizados na prestação dos serviços dos 
atendimentos à Covid-19. Sendo assim novos bens 
foram adquiridos e recebidos, apresentando um 
aumento no saldo de 31 de dezembro de 2020.

9. Ajuste ao valore recuperável - impairment
A Entidade informa que não realiza o teste de redu-
ção ao valor recuperável de bens móveis e imóveis, 
classificados como bens de terceiros, da unidade 
do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, 

em decorrência do objeto do contrato firmado en-
tre a entidade e a Secretaria de Estado da Saúde 
– SESA que prevê apenas a operacionalização dos 
serviços do hospital estadual público Dr. Jayme 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)
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Santos Neves, sendo que todos os bens do ativo 
imobilizado pertencem ao Estado e estão em poder 
da AEBES conforme previsto no Contrato de Ges-
tão n° 001/2012, Anexo IV - Termo de Permissão de 
Uso, nos termos do artigo 21 do Decreto n° 2484-R, 
do ES. A entidade deverá transferir integralmente 
ao Estado em caso de rescisão do contrato, o pa-
trimônio, os legados ou doações que lhe foram des-
tinados, os excedentes financeiros decorrentes 
da prestação de serviços de assistência à saúde, 
os bens e recursos pré-existentes ao contrato ou 
adquiridos com recursos a ele estranhos e de ativi-

dades próprias da entidade, diferentes e não rela-
cionadas ao contrato de gestão.
 
10. Fornecedores e outras contas a pagar
Os valores de fornecedores e outras contas a pa-
gar são inicialmente, reconhecidos pelo valor no-
minal (valor justo) e subsequentemente, quando 
aplicável, são mensurados pelo custo amortizado, 
utilizando o método da taxa efetiva de juros, acres-
cidos quando devido, dos correspondentes encar-
gos dos títulos vencidos, incorridos até a data da 
apresentação das demonstrações contábeis.

31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores Gerais de Estoque 6.998.730 3.011.197

Fornecedores de Serviços 285.095 286.200

Repasse Médico 7.734.028 6.872.390

Fornecedores de Outras Contas a Pagar 1.882.584 1.342.917

Empréstimos de Materiais e Medicamentos 365.410 449.318

Juros Ativos a apropriar - 57.148

17.265.847 12.019.170

31/12/2020 31/12/2019
Provisão de Férias 5.623.233 4.220.473

Encargos s/Provisão de Férias 448.982 336.047

Provisão API Aviso Prévio Indenizado 173.424 -

Provisão API s/Férias 331.884 -

Provisão API s/13 salário 291.572 -

Provisão FGTS s/Aviso Prévio Indenizado 439.032 -

Provisão FGTS 40% Rescisão 6.795.093 -

14.103.220 4.556.520

31/12/2020 31/12/2019
Imposto de Renda Retido na Fonte 115.564 107.987

ISS - Retenção 224.467 191.300

340.031 299.287

31/12/2020 31/12/2019
Salários a Pagar 3.982.632 2.944.269

Rescisões a Pagar 47.530 28.116

Pensão Judicial/Alimentícia 6.647 5.259

Contribuição Social/Sindical 295 7.894

FGTS a Pagar 683.085 448.018

INSS a Pagar - Folha 393.168 292.902

Plano Odontológico 30.206 7.954

Plano de Saúde 125.203 173.394

INSS s/pagamento para Autônomos 8.091 1.299

INSS s/Prestação de Serviços 90.596 122.212

IRRF - Folha 258.697 214.093

Pis/Cofins/CSLL  Lei 10.833/2003 350.180 325.765

5.976.330 4.571.175

11. Obrigações sociais
As obrigações sociais estão representadas pelos 
valores devidos sobre a folha de salários dos fun-
cionários como o INSS e o FGTS. Além disso, com-
põem as obrigações sociais a retenção do INSS 
pela cessão de mão-de-obra, assim como as con-
tribuições retidas de terceiros.

Em decorrência da inconstitucionalidade da co-

brança do PIS sobre folha de salários das entida-
des sem finalidade de lucro (Recurso Extraordiná-
rio (RE) n° 636.941 STF), a partir da competência 
agosto/2019 a entidade não mais reconhece o PIS 
sobre folha e seus encargos, como devidos. No 
mês de setembro de 2019, a entidade iniciou a re-
cuperação do crédito tributário, por meio da com-
pensação de tributos.

12. Provisões sociais
O saldo das provisões sociais foi provisionado com 
base na remuneração mensal do funcionário res-
peitando a quantidade de avos devidos a que tenha 
direito, bem como os encargos sociais incidentes 
sobre os valores objetos da provisão, respeitando 
o princípio da competência. 

Até 31 de dezembro de 2019, a entidade não regis-
trava passivos relacionados a desmobilização do 
contrato de gestão, que se referem as verbas resci-
sórias, quais sejam a multa de FGTS e o aviso prévio 

indenizado. Com a assinatura do 17° aditivo do con-
trato de gestão n° 001/2012, passou-se a prever que 
a Contratante é responsável pelo pagamento dos 
encargos decorrentes das rescisões trabalhistas, 
quando do encerramento do contrato de gestão.

De acordo com o ofício OF/SESA/GS/n° 1179/2020, a 
SESA autorizou a recomposição dos valores do con-
trato de gestão destinados a desmobilização de 
pessoal, sendo acrescidos às provisões os custos 
com aviso prévio indenizado e multa de 40% do FGTS.

13. Obrigações fiscais
Em função do caráter beneficente da Entidade, as 
obrigações fiscais estão representadas apenas pe-

las retenções do imposto de renda na fonte e ISS na 
fonte sobre as prestações de serviço.

14. Recursos públicos a realizar 
(obrigações do contrato de gestão)
Recursos públicos a realizar representam um benefí-
cio econômico específico recebido por meio do Con-
trato de Gestão n° 001/2012 firmado entre a AEBES 
– Associação Evangélica Beneficente Espírito San-
tense e o Governo do Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da SESA – Secretaria de Estado da Saúde, 
e possui como objetivo pré-determinado e único a 
operacionalização dos serviços de saúde do Hospital 
Estadual Dr. Jayme Santos Neves (Resolução CFC n° 
1.305/10 – NBC TG 07 (R2)). Os recursos governamen-
tais disponibilizados são mensurados ao valor justo, 
valor nominal conforme estabelecido em contrato, 
acrescidos dos rendimentos de aplicação financeira. 
Estes recursos enquanto não atendidos os requisi-
tos para reconhecimento no resultado são registra-
dos em conta específica do passivo (Resolução CFC 

n° 1.409/12 – ITG 2002 (R1), item 11). Atendidos os re-
quisitos para reconhecimento, os recursos governa-
mentais são reconhecidos como receita ao longo do 
período e confrontada com as despesas que preten-
de compensar, em base sistemática (Resolução CFC 
n° 1.409/12 – ITG 2002 (R1), item 9 e Resolução CFC n° 
1.305/10 – NBC TG 07 R2), item 12).

14.1. Recursos Públicos Para Investimento a 
Realizar – Obrigações do Contrato de Gestão
Recursos públicos para investimento a realizar cor-
responde aos recursos financeiros de investimento 
recebidos da SESA – Secretaria de Estado da Saúde, 
destinados à aquisição de bens e/ou reforma predial 
para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Em 
31 de dezembro de 2020 o montante de R$ 29.142.186 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)
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representa a totalidade de recursos recebidos. Soma-
dos a estes recursos, temos os rendimentos no valor 
de R$ 379.585, resultante das aplicações realizadas 
no mercado financeiro dos recursos recebidos. Até 31 
de dezembro de 2020 foram aplicados os recursos no 
contrato de gestão no montante de R$ 28.838.493.  

Em 2020 ocorreu um aporte de recursos financeiros 

para investimento no montante de R$ 19.323.535. Me-
diante aos aditivos contratuais de n° 26 e 28, foram 
liberados especificamente o valor de R$ 17.991.648 
para fazer frente ao combate da pandemia da Co-
bid-19, tendo como finalidade a aquisição de máqui-
nas, equipamentos e adequação da infraestrutura 
do HEJSN, possibilitando assim o atendimento aos 
pacientes acometidos pela Covid-19. 

ATIVO PASSIVO E RECEITA

RECURSOS PÚBLICOS PARA INVESTIMENTO 
(OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO)

RECURSOS 
RECEBIDOS

SALDO EM 
BANCOS CONTA 

MOVIMENTO

SALDO DE 
APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

RENDIMENTOS 
DE APLICAÇÃO 

FINANCEIRA

APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS NO 

CONTRATO GESTÃO

SALDO DAS 
OBRIGAÇÕES NO 

PASSIVO

Em 31 de dezembro de 2016 8.913.735 2 296.029 276.605 (4.059.132) 154.007

Movimentação de 2017 - 1 5.840 27.951 (1.166.608) 173.885

Em 31 de dezembro de 2017 8.913.735 3 301.869 304.556 (5.225.739) 327.892

Movimentação de 2018 790.823 2.521 430.995 17.014 (935.857) 430.447

Em 31 de dezembro de 2018 9.704.559 2.524 732.864 321.570 (6.161.596) 758.339

Movimentação de 2019 - Recursos 
de investimento - - - - (354.839) (354.839)

Correções de movimentação de 
exercícios anteriores em 2019 - - - - (2.674.036) 432.157

Saldo reapresentado em 31 de 
dezembro 2018 9.704.559 2.524 732.864 321.570 (9.190.471) 835.658

Movimentação de 2019 - Recursos 
de investimento 114.092 (2.439) (647.894) 20.085 (627.495) (493.318)

Movimentação de 2019 - 
Reclassificações - - - - (131.997) (131.997)

Em 31 de dezembro de 2019 9.818.651 85 84.970 341.655 (9.949.963) 210.343

Movimentação de 2020 - Recursos 
de investimento 19.323.535 (85) 650.715 37.930 (18.888.530) 472.935

Em 31 de dezembro de 2020 29.142.186 - 735.685 379.585 (28.838.493) 683.279
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14.2. Receita de Recursos Públicos para Custeio a Realizar – 
Obrigações do Contrato de Gestão
Recursos públicos para custeio, a realizar, correspon-
dem aos recursos financeiros assistenciais recebidos da 
SESA – Secretaria de Estado da Saúde, destinados a ope-
racionalização dos serviços de saúde do Hospital Esta-
dual Dr. Jayme Santos Neves. O valor de R$ 1.428.850.981 
corresponde aos recursos disponibilizados, somados a 

estes recursos temos os rendimentos de aplicações fi-
nanceiras no valor de R$ 7.904.692 Em 31 de dezembro de 
2020 o valor de R$ 1.452.940.941 representa o montante 
utilizado para custear as despesas registradas ao longo 
do período durante os exercícios de 2016 a 2020, confor-
me demonstrado nos quadros a seguir:

Quadro A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)
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Quadro B

DEMONSTRATIVO MENSAL: 2020 2019
Janeiro 15.050.181 17.389.619

Fevereiro 15.934.267 16.693.626

Março 17.732.084 17.167.733

Abril 17.845.433 17.173.471

Maio 20.988.572 16.942.649

Junho 25.071.884 17.608.991

Julho 23.286.273 17.026.831

Agosto 21.258.832 16.909.610

Setembro 21.012.702 14.571.289

Outubro 22.273.230 20.831.403

Novembro 30.198.159 16.523.439

Dezembro 21.553.221 15.821.884

RECEITA SERVIÇOS DE SAÚDE 252.204.839 204.660.545

15. Parcelamentos
Em 06 de novembro de 2019 a entidade assinou Termos 
de Confissão de Dívida junto a Secretaria Municipal da 
Fazenda de Serra, através do Programa “Fique Legal” 
instituído pela Lei n° 5.029/19, referentes aos Autos de 
Infração por recolhimento a menor do ISS retido na fonte 
de prestadores de serviços médicos. Os autos de infra-
ção 8271876/2014, 8269585/2014 e 8269720/2014 foram 
quitados em uma única parcela, e os autos de infração 

8283710/2018 e 8283097/2018, sendo parcelados em 60 e 
24 parcelas, respectivamente. 

No dia 02 de março de 2020, foi deferida liminar com efei-
to suspensivo do auto de infração 8283710/2018, bem 
como a exigibilidade do ISSQN. A entidade após liminar 
passou a depositar as parcelas em juízo. O parcelamento 
continua ativo na Prefeitura Municipal de Serra.

31/12/2020 31/12/2019

CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE TOTAL CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE TOTAL

Tributos Municipais - 
Autos de Infração 272.549 457.581 730.130 162.855 576.080 738.935

272.549 457.581 730.130 162.855 576.080 738.935

16. Provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas
A entidade contabiliza a provisão para contingências 
judiciais trabalhistas, cíveis e tributários, a partir dos 
valores estimados das causas, atribuídos, corrigidos 
e atualizados, pela assessoria jurídica. Dentre as 
causas com provável expectativa de perda, confor-
me Resolução do CFC n° 1.180/09 e NBC TG 25, em 31 
de dezembro de 2020 o saldo de contingências tra-
balhistas, cíveis e tributárias foi atualizado para R$ 
13.210.210 (R$ 14.745.584 em 31 de dezembro de 2019).

Os processos classificados como obrigação possí-
vel, mas incerta, são considerados como passivos 

contingentes e não contabilizados, por não haver a 
confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação 
presente, conforme seção 21 da NBC TG 1000. Estas 
obrigações totalizam em 31 de dezembro de 2020 o 
montante de R$ 3.770.341 (R$ 1.206.039 em 31 de de-
zembro de 2019).

A entidade também controla no seu ativo não cir-
culante os valores de depósitos judiciais, em 31 de 
dezembro de 2020 o montante é de R$ 625.418 (R$ 
430.924 em 31 de dezembro de 2019) e representa de-
pósitos judiciais de natureza trabalhista.

PROCESSOS JUDICIAIS
VALOR ENVOLVIDO 

ATUALIZADO DA 
CAUSA 31/12/2019

PROVISÕES 
CONSTITUÍDAS ATUALIZAÇÕES BAIXA

VALOR ENVOLVIDO 
ATUALIZADO DA 

CAUSA 31/12/2020

PROBABILIDADE DE PERDA NATUREZA

Provisões para processos judiciais

Provável  Cível 4.189.352 35.000 9.454 (1.304.218) 2.929.588

Provável Trabalhista 1.953.006 20.000 243.256 (324.921) 1.891.342

Provável Tributário 8.603.226 - - (213.946) 8.389.280

14.745.584 55.000 252.710 (1.843.085) 13.210.210

Passivos contingentes

Possível Cível 107.850 700.000 369.405 - 1.177.255

Possível Trabalhista 1.086.544 1.242.676 127.546 (103.525) 2.353.241

Possível Tributário 11.645 222.198 - - 233.843

Possível Ambiental 6.002 - - 6.002

1.206.039 2.170.876 496.951 (103.525) 3.770.341

15.951.623 - - - 16.980.551

DEPÓSITOS JUDICIAIS VALOR EM 31/12/2019 NOVOS DEPÓSITOS BAIXA BAIXA VALOR EM 31/12/2020

Depósitos judiciais trabalhistas 430.924 71.114 - - 502.038

Depósitos judiciais cíveis - 1.055 - - 1.055

Depósitos Judiciais tributários - 122.325 - - 122.325

430.924 194.494 - - 625.418

31/12/2020 31/12/2019

Resumo das constituições 

Provisões constituídas 55.000 5.352.474

Atualizações 252.710 1.503.029

307.710 6.855.503

Resumo das baixas

Por mudança de probabilidade/arquivamento 1.813.586 1.979.339

Por pagamentos/acordos/parcelamentos 29.499 803.684

1.843.085 2.783.023

17. Patrimônio social
Em conformidade com a legislação inerente às Enti-
dades do Terceiro Setor, o valor do Patrimônio Social é 
“Zero”, em função da natureza do contrato firmado en-
tre a AEBES e a SESA, o qual define no item 3.1.9, que 
a AEBES, quando da extinção do Contrato de Gestão, 
a Entidade CONTRATADA deverá: “Transferir, integral-
mente, à CONTRATANTE em caso de desqualificação e 
consequente extinção da Organização Social, e/ou res-
cisão deste contrato, o patrimônio, os legados ou doa-
ções que lhe foram destinados, bem como os exceden-
tes financeiros decorrentes da prestação de serviços 
de assistência à saúde no Hospital Estadual Dr. Jayme 
dos Santos Neves cujo uso lhe fora permitido”.  

Dessa forma, por se tratar de gestão de RECURSOS RESTRI-
TOS, os quais só poderão ser utilizados na operacionalização 
dos serviços de saúde prestados no HEJSN, todo e qualquer 
excedente está contabilizado como PASSIVO, até que sejam 
atendidos os requisitos para reconhecimento da Receita.  
Sendo assim, a contabilização gera efeito zero no resultado, 
pois a Receita equipara-se aos custos e despesas que com-
pensou. Tal entendimento é baseado nas normas aplicáveis 
às Entidades (Resolução CFC n° 1.409/12 – ITG 2002 (R1), item 
9 e Resolução CFC 1.305/10 – NBC TG 07 (R2), item 12). O Con-
selho Federal de Contabilidade, com a finalidade de atender 
às aspirações da sociedade por maior transparência, bem 
como contribuir para a prestação de contas das entidades 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
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do terceiro setor, publicou o Manual para Entidades do Ter-
ceiro Setor, o qual esclarece que: 

“Se a Entidade sem Finalidade de Lucros é financiada por 
fontes adicionais com restrição, essas fontes que finan-
ciam essas atividades restritas só podem ser aplicadas 
em plano de trabalho previamente aprovado que contem-
plem a vontade do aportador. Decorrente dessa restri-
ção, as seguintes equações para a estrutura patrimonial 
e para a estrutura do resultado devem ser satisfeitas em 
qualquer estágio da aplicação dos recursos restritos: 

a) estrutura patrimonial
Rr = Rrec - Rapl - Rd = 0

Em que Rr é recurso com restrição; Rrec é recurso recebi-
do; Rapl é recurso aplicado; Rd  é recurso disponível. Com 
essa equação satisfeita, as contas da parceria com restri-
ção não afetam o equilíbrio patrimonial da entidade.

b) estrutura de resultado
Rp = Rpr - Cpr = 0

Em que Rp é resultado da parceria com restrição; Rpr é 
receita da parceria com restrição; Cpr é custo da parce-
ria com restrição. Uma vez satisfeita essa equação, o re-
sultado da parceria com restrição não afeta o resultado 
com transações próprias da entidade.”

18. Receitas
As receitas são provenientes aos recursos repassados pela 
SESA – Secretaria de Estado da Saúde, por meio do contra-
to de gestão firmado entre as partes, acrescidas de outras 
receitas como: doações, locação de espaço para lancho-
nete, insubsistência ativa que é representada pela redu-
ção do passivo referente a reversão no saldo de processos 
judiciais trabalhistas, cíveis e tributários, entre outras. 

Todas as receitas são de natureza restrita por força do 
contrato, determinando que os recursos assistenciais 
repassados devem ser utilizados com a finalidade única 
de subsidiar as operações oferecidas pelo Hospital Esta-
dual Dr. Jayme Santos Neves. O contrato ainda prevê que 
em caso de extinção, a Entidade CONTRATADA deverá: 
“Transferir, integralmente, à CONTRATANTE em caso de 
desqualificação e consequente extinção da Organização 
Social, e/ou rescisão deste contrato, o patrimônio, os le-
gados ou doações que lhe foram destinados, bem como 
os excedentes financeiros decorrentes da prestação de 
serviços de assistência à saúde no Hospital Estadual Dr. 
Jayme dos Santos Neves cujo uso lhe fora permitido”. 

No encerramento do exercício de 2019 não se considerou 
mais o registro de receita de subvenções estaduais, em 
decorrência da extinção do cálculo da depreciação dos 
bens concedidos à entidade por meio de cessão de uso, 
uma vez que são de natureza pública.

31/12/2020 31/12/2019
Receitas operacionais com restrição
Receita de Serviços de Saúde - Recursos de Custeio Contrato de Gestão 252.204.839 204.660.545

Receita de Serviços de Saúde - Recursos de Investimento Contrato de Gestão 18.888.530 627.495

271.093.369 205.288.040

Receita financeira
Descontos Obtidos 1.147.935 917.750

Juros Ativos 63.055 378.888

1.210.990 1.296.638

Outros recursos recebidos
Doações de Medicamentos e Materiais 6.184.950 123.048

Doações de Imobilizado 21.220 254.459

Receita de lanchonete explorada por terceiros 171.500 88.950

Receita de Bazar - 8.821

Receita Matrícula Residência Médica 12.950 52.855

Receita de Recuperações de Custos e Despesas 193.247 56.515

Receita de Estudo e Pesquisa 50.700 -

Receita Insubsistência Ativa - Reversão de Processos Judiciais 1.813.586 1.979.339

Receita Insubsistência Ativa - Recuperação Crédito Tributário - 1.908.726

8.448.153 4.472.713

9.659.143 5.769.351

280.752.512 211.057.391

19. Custos de pessoal próprio

31/12/2020 31/12/2019

Custo com Folha de Pagamento

Salários (50.173.272) (36.652.819)

Horas Extras (3.715.653) (3.080.538)

Gratificações (170.085) (166.620)

Vale transporte (817.498) (632.833)

FGTS (5.044.572) (3.644.177)

Rescisão e Aviso Prévio Indenizado (935.809) (339.945)

(60.856.889) (44.516.932)

Provisões e Encargos s/Folha de Pagamento

Provisão de Férias (7.040.667) (5.040.287)

Provisão de FGTS s/Férias (561.530) (399.520)

Provisão de Décimo Terceiros Salário (4.735.705) (3.634.901)

Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário (368.875) (293.911)

Provisão API Aviso Prévio Indenizado (173.424) -

Provisão API s/Férias (331.884) -

Provisão API s/13 salário (291.572) -

Provisão FGTS s/Aviso Prévio Indenizado (439.032) -

Provisão FGTS 40% Rescisão (6.795.093) -

(20.737.782) (9.368.619)

Outros Custos de Pessoal

Exames Admissionais e Demissionais (129.643) (38.195)

Cursos e Treinamentos (14.050) (29.295)

Estagiário e Menor Aprendiz (20.378) (20.015)

Crédito Premiação PHERTO (4.253.870) (762.207)

Plano Odontológico (279.431) (207.316)

Plano Saúde (291.135) (153.006)

Indenizações e custas (5.355) (8.391)

Seguro de Vida - Funcionários (51.825) (42.979)

Outros Custos de Pessoal (9.480) (89.432)

(5.055.167) (1.350.836)

(86.649.838) (55.236.387)
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20. Custos de serviços

31/12/2020 31/12/2019

Custo com Serviços Médicos e Diagnóstico

Serviços Médicos (74.481.665) (68.522.715)

Serviços de Banco de Sangue (1.943.842) (2.811.139)

Serviços de Imagem e Laboratório Análises Clínicas (9.825.543) (15.414.918)

Ajustes das Estimativas de Provisão (453.326) 406.100

(86.704.376) (86.342.672)

Custo com Serviços Diversos

Serviços de Manutenção e Engenharia Clínica e Predial (3.036.845) (1.881.550)

Serviços de Fornecimento de Alimentação (6.429.338) (8.630.757)

Serviços de Lavanderia (1.524.582) (1.164.155)

Serviços de Vigilância (2.710.684) (2.854.449)

Serviços de Remoção de Pacientes (714.717) (845.458)

Serviços de Manutenção de Sistemas (1.573.947) (1.250.462)

Serviços Advocatícios (1.039) (209.784)

Serviços de Assessoria e Consultoria (258.527) (511.058)

Serviços com Exames e Procedimentos (629.934) (886.724)

Serviços de auditoria (105.741) (93.692)

Publicação em Jornais (61.553) (60.175)

Serviço de Guarda de Documentos (243.087) (203.860)

Serviços Diversos (125.127) (38.715)

(17.415.121) (18.630.839)

(104.119.497) (104.973.511)

31/12/2020 31/12/2019

Custos de Materiais

Medicamentos (26.117.508) (13.910.423)

Material Médico Hospitalar (28.852.348) (11.520.859)

Gases Medicinais (467.286) (326.765)

Gêneros Alimentícios (72.198) (685)

Material de Higiene e Limpeza (1.723.540) (1.246.859)

Material de Expediente e Impresso (540.029) (484.817)

Material para Manutenção de Máquinas e Predial (811.985) (1.130.888)

Combustíveis e Lubrificantes (86.105) (227.334)

Materiais Descartáveis para Consumo (343.366) (250.705)

Material Cirúrgico de Órteses e Próteses (675.872) (2.094.811)

Bens de Pequeno Valor (572.116) (401.240)

Roupas Hospitalares (487.813) (203.257)

Baixa de Produtos do Estoque (580.631) (152.375)

Ajuste de Inventário 111.112 (705.969)

Outros Materiais de Consumo (249.755) (228.396)

Material para Manutenção Engenharia (943.151) (795.302)

(62.412.591) (33.680.685)

31/12/2020 31/12/2019

Custo de Aquisição de Bens - Contrato de Gestão

Equipamentos Hospitalares (14.634.331) (454.279)

Máquinas e Equipamentos Diversos (227.685) (178.152)

Equipamentos de Informática (631.411) (35.560)

Moveis e Utensílios (1.769.412) (160.589)

Eletrodomésticos (300) (8.042)

Eletroeletrônicos (5.384) (45.923)

Instalações Prediais (333.034) -

Sistemas Aplicativos - Softwares (151.659) (15.719)

(17.753.216) (898.264)

31/12/2020 31/12/2019

Despesas gerais

Energia Elétrica (6.251.575) (6.466.109)

Telefone e Internet (88.026) (82.097)

Água e Esgoto (970.263) (973.670)

Locações Diversas (1.428.318) (1.263.375)

Auxílio Moradia Programa Residência Médica (116.897) (104.908)

Outros Gastos Gerais (388.451) (333.599)

(9.243.530) (9.223.758)

31/12/2020 31/12/2019

Despesas Bancárias (72.754) (76.850)

Descontos concedidos (49.600) -

Comissão/Taxas fiança bancária (23.123) -

Juros, Multas, Correções e acréscimos (39.382) (16.300)

(184.859) (93.150)

21. Custos de materiais

22. Custo de aquisição de bens do 
contrato de gestão
Esta conta representa o custo de aquisição dos bens 
adquiridos com os recursos financeiros recebidos da 
Secretaria de Estado da Saúde – SESA por meio do 
contrato de gestão firmado com a entidade. Estes 
valores são confrontados com uma receita corres-
pondente, e debitadas em conta redutora do passi-
vo, reconhecendo assim a obrigação da aplicação dos 
recursos públicos do contato de gestão.

Em razão do HEJSN ser referência em tratamento da 
Covid-19 no estado, foram necessárias adequações 
de infraestrutura, máquinas e equipamentos, a se-
rem utilizados na prestação dos serviços dos aten-
dimentos à Covid-19. Sendo assim novos bens foram 
adquiridos e recebidos, apresentando um aumento 
no saldo de 31 de dezembro de 2020.

No encerramento do exercício de 2019 não se consi-
derou mais o registro dos custos com depreciações e 
amortizações, em decorrência da extinção do cálculo 

da depreciação e amortização dos bens concedidos 
à entidade por meio de cessão de uso, uma vez que 
são de natureza pública, pertencentes ao estado.

23. Despesas gerais

24. Despesas financeiras
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25. Despesas tributárias

31/12/2020 31/12/2019

Impostos, Taxas e Contribuições (65.527) (74.633)

Multas e Infrações Fiscais (750) (9.156)

(66.277) (83.789)

VALOR DA COBERTURA MÁXIMA

2020 2019

Seguro Imóvel 14.950.000 14.980.000

Seguro Resp. Civil Profissional 1.500.000 1.500.000

16.450.000 16.480.000

31/12/2020 31/12/2019

Despesas Não operacionais (7.168) (8.245)

Custas Processuais Processos viveis (7.826) (841)

Baixas de Bens do Imobilizado - (3.258)

(14.994) (12.344)

26. Outras despesas operacionais

27. Benefícios fiscais
Em atendimento à Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade n° 1.409/12, a entidade informa que dei-
xou de recolher para Previdência Social os valores do 

INSS patronal, SAT e Terceiros, bem como os valores de 
PIS, IRPJ, CSLL, COFINS e ISSQN, sobre suas receitas to-
tais, tendo em vista o caráter de entidade beneficente.

31/12/2020 31/12/2019

Impostos e Contribuições Federais

Previdência Social Patronal 12.726.972 9.558.255

Previdência Social S.A.T 1.272.697 955.825

Previdência Social Terceiros 3.690.822 2.771.894

Previdência Social Cooperativa 812.399 772.558

PIS Faturamento 3.260.739 2.719.818

COFINS 15.019.161 12.527.646

36.782.790 29.305.996

Impostos e Contribuições Municipais

Imposto sobre Serviço - ISS 5.421.867 4.093.210

5.421.867 4.093.210

42.204.657 33.399.206

28. Gratuidades
Com relação às gratuidades, nos termos da Lei n° 
12.101/09, Portaria n° 3.355/10 e Decreto n° 8.242/14 a 
entidade disponibiliza 100% da capacidade instalada 
da Unidade do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos 
Neves aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

29. Benefícios a empregados
A entidade oferece aos seus funcionários participa-
ção no programa PHERTO – Programa do Hospital 
Dr. Jayme Santos Neves de Retenção de Talentos e 
Oportunidades, Plano Odontológico e Plano de Saú-
de, enquanto permanecem com vínculo empregatício. 
Tais benefícios são em sua totalidade custeados pela 
entidade, exceto o plano de saúde, que é participati-
vo do qual a instituição contribui com 25% do custo 
contratual. Estes benefícios são registrados como 

custo de pessoal quando incorridos. Em 31 de dezem-
bro de 2020 o montante representa R$ 4.824.436 (R$ 
1.122.529 em 31 de dezembro de 2019).

30. Trabalho voluntário
A entidade informa que não possui programas de tra-
balho voluntariado na unidade do Hospital Estadual 
Dr. Jayme Santos Neves.

31. Seguros
A Entidade possui seguros de responsabilidade civil 
profissional, e contra incêndio com garantia contra-
tada para incêndio, explosão, queda de raios, tu-
multos, danos elétricos, despesas fixas, quebra de 
vidros, mármores e granitos, roubo ou furto qualifi-
cado do conteúdo, vendaval, furacão, ciclone, tor-

nado, granizo, queda de aeronaves e fumaça, bem 
como assistência 24 horas.

Os seguros mantidos pela entidade propiciam as se-
guintes coberturas, em 31 de dezembro de 2020.

32. Eventos subsequentes à data de 
encerramento do exercício
A entidade informa que os processos administrati-
vos referentes aos autos de infração lavrados pela 
Prefeitura Municipal de Serra, foram arquivados, em 
virtude do esgotamento da via administrativa, com o 
proferimento de decisão administrativa irreformável. 

Esclarecemos ainda, que em razão do esgotamento 

da via administrativa foram promovidas ações judi-
ciais, no qual liminarmente tem sido publicadas deci-
sões favoráveis à entidade. 

Com liminares favoráveis à entidade, em 2021 os valo-
res foram considerados como causas possíveis para 
perda, gerando uma baixa no montante de R$ 7.887.420.

ALLAN RODRIGUES OLIVEIRA
Tesoureiro

DENISE HELL ELIAS
Contadora 

CRC-ES 013149/O-4

RODRIGO ANDRÉ SEIDEL
Presidente
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Parecer do Conselho Fiscal

À 
Assembleia Geral da AEBES
Associação Evangélica Beneficiente Espírito-Santense
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves - HEJSN

O Conselho Fiscal da AEBES - Associação Evangélica Beneficiente Espírito-Santense, no uso de suas atri-
buições legais descritas no artigo 41 do Estatuto Social da AEBES, após examinar as demonstrações Con-
tábeis e demais documentos realativos as operações realizadas por esta instituição, referente ao Hospital 
Estadual Dr. Jayme Santos Neves, com o objetivo de expressar sua opinião sobre os atos da administração 
referentes ao exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020, emite;

Considerando os controles internos adotados, utilizados para produzir demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, atestando que as demonstrações 
contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
empresa em 31 de dezembro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Considerando o parecer de auditores independentes, com data de 25 de março de 2021, atestando que as 
demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 
de dezembro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Excetua-se, no entando, 
a ressalva feita com base no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de gestão n°001/2012 gerido 
pela AEBES, e a respeito do compromisso de recomposição parcial de recursos destinados a desmobiliza-
ção de pessoal conforme oficio n° 1.179/2020 emitido pela SESA, por não haver elementos suficientes que 
comprovem a materialização do direito de ressarcimento do efetivo registro do direito no ativo circulante 
da empresa.

O Conselho Fiscal entende que as referidas demonstrações, com base na análise acurada das demonstra-
ções contábil-financeiras do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves executadas pela Auditoria externa 
e independente sobre o resultado contábil analisado, excetuando-se a ressalva relacionada ao desiquilíbrio 
econômino-financeiro do contrato de Gestão  n°001/2012, encontram-se em condições de serem submetidas 
a apreciação e deliberação na Prestação de Contas da Assembleia Geral da AEBES.

Vila Velha - ES, 25 de março de 2021.

MARCELA DA COSTA
Relatora

RONALDO ALMEIDA MENENGUCI
Secretário

SANDRO AURÉLIO SANTOS
Membro Efetivo
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PALAVRA 
FINAL

Com estas palavras, quero agradecer a Deus por to-
dos os seus feitos maravilhosos em nossas vidas, em 
especial na AEBES.

O ano de 2020 trouxe inúmeros desafios jamais vi-
vidos por nós. Mas trouxe também grandes ensina-
mentos. Este relatório mostrou a grandiosidade do 
amor de Deus, vivenciado nas Unidades Hospitalares 
que a AEBES administra.

Não bastasse os desafios do cotidiano, somados aos 
que a pandemia da covid-19 nos trouxe, assumimos o 
HEUE. Uma realidade diferente, cheia de complicado-
res. Mas entendemos como uma missão a mais dada 
por Deus, e assim foi encarado. Ressalto isso porque 
é muito importante valorizarmos o empenho da nos-
sa equipe, que não mediu esforços para, em espaço 
mínimo tempo, assumir e fazer as mudanças signifi-
cativas para humanizar o atendimento e carimbar a 
marca AEBES de administrar.

A palavra do Apóstolo Paulo nos lembra sempre que 
nosso trabalho é dádiva de Deus. Que o fazemos para 
honra e glória Dele.

Assumi este desafio de estar Presidente da AEBES 
com muito amor e responsabilidade. Tenho plena cer-

teza que Deus está conduzindo tudo em minha vida, 
como sempre aconteceu. Por isso sou grato a Ele por 
mais esta oportunidade de servir ao próximo. Estar 
Presidente não me faz melhor do que ninguém. En-
tendo que somos uma equipe, aliás, uma ótima equi-
pe, por isso estou feliz por esta missão que recebi. 

Peço aos irmãos e irmãs dos nossos Conselhos, con-
tinuemos  unidos e unidas para levarmos a bom termo 
esta obra maravilhosa que Deus permitiu e abençoou 
nascer e se fortalecer. Conto com a ajuda e orações 
de vocês.

Agradeço aos nossos colaboradores de todas as nos-
sas Unidades. Vocês são fundamentais para a reali-
zação do nosso trabalho.

Agradeço a confiança do Governo do Estado do Espí-
rito Santo, bem como pela parceria. 

Agradeço aos nossos agentes políticos por acredita-
rem em nossa gestão, colocando suas emendas para 
que possamos dar continuidade e melhorar ainda 
mais os nossos serviços ao povo capixaba.

Agradeço aos nossos gestores, com os quais tenho 
contato direto. Vocês têm um lugar especial no meu 

coração. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela hones-
tidade, profissionalismo e amor com que conduzem 
todos os trabalhos que nos são apresentados.  

Agradeço aos demais parceiros que sempre atendem 
nossas solicitações por acreditarem no trabalho dife-
renciado que a AEBES realiza em suas Unidades.

Que Deus permaneça nos iluminando, dando sabedo-
ria, coragem e muito amor para continuarmos levan-
do adiante essa linda e importante missão dada por 
Deus, ao qual sou imensamente grato.

Termino com uma frase que me acompanha sempre: o 
sonho cria, o desejo aproxima, mas só na fé em Deus 
realiza.

Gratidão!

PR. RODRIGO ANDRÉ SEIDEL
Presidente da Aebes (biênio 2020-2022)

A Palavra do Senhor nos ensina: “E tudo o que vocês fizerem ou disserem, 
façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai” 

Cl 3.17
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