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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI
SERVIÇO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I - SEDI I - CNPJ: 55.401.178/0005-60

2019, e as respectivas demonstrações do déficit do exercício, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI, registrada sob o CNPJ nº 55.401.178/0005-60 (Serviço Estadual
de Diagnóstico por Imagem 1 - SEDI I, Processo nº 001/0500/000.009/2014), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, 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. Base para opinião - Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “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 Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Restrição sobre uso e distribuição - Base de elaboração e apresentação das demonstrações
contábeis do SEDI I Conforme mencionado na nota explicativa 2.1, as demonstrações contábeis da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI, registrada sob o CNPJ nº 55.401.178/0005-60 (Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem 1 - SEDI I, Processo nº 001/0500/000.009/2014), podem não ser um
indicativo da posição e performance financeiras e dos fluxos de caixa que poderiam ser obtidos se a FIDI tivesse
operado como uma única entidade legal durante o período. As demonstrações contábeis foram preparadas para
demonstrar a posição e a performance financeiras da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por
Imagem - FIDI, registrada sob o CNPJ nº 55.401.178/0005-60 (Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem 1 SEDI I, Processo nº 001/0500/000.009/2014), devido à obrigação contratual que determina a necessidade de apresentar de forma individual a performance financeira, bem como as demonstrações contábeis desse contrato e,
portanto, podem não servir para outras finalidades. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse
assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 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
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 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 supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 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, independentemente 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 brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 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 ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção 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 procedimentos 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 utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 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 em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter
em continuidade operacional. • 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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 20 de março de 2020.
PP&C Auditores Independentes - CRC2SP16.839/O-0
Paulo José de Carvalho - CRC1SP145.095/O-8 - Contador
Giacomo Walter Luiz de Paula - CRC1SP243.045/O-0 - Contador
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Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Ativo
2019
2018 Passivo
2019
2018
Circulante
Circulante


Caixa e equivalentes de caixa
5.325.202
3.415.657 )RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV
 
Estoques
556.745
439.623
6XEYHQomRJRYHUQDPHQWDOSDUDFXVWHLR


Adiantamentos
47.073
71.160 Total do passivo circulante
5.990.683
3.969.782
Despesas antecipadas
64.960
42.789 Não circulante


Total do ativo circulante
5.993.980
3.969.229 3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
Total do passivo não circulante
8.297
4.447
Não circulante
Total do passivo
5.998.980
3.974.229
Depósitos judiciais
5.000
5.000
Patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
5.000
5.000 3DWULP{QLRVRFLDO


Total do ativo
5.998.980
3.974.229 Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
5.998.980
3.974.229
Ativo compensação
Passivo Compensação
Imobilizado
6.312.171
6.282.311
6XEYHQomRJRYHUQDPHQWDOSDUD
Intangível
2.451.223
2.451.223
investimentos aplicados
8.763.394
8.733.534
Total do ativo compensação
8.763.394
8.733.534 Total do passivo compensação
8.763.394
8.733.534
Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2019 a 31/12/2019
Saldo de Caixa em 31/12/2018
Valor R$ 3.412.656,63
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos
Origem dos recursos: Estadual
Valores
Documento
Valores
Data prevista para o repasse
previstos R$
de crédito nº
Notas de empenho nº
Data
repassados R$
08/01/19
7.500.030,96
2019OB01139
2019NE00107
07/01/19
7.500.030,96
07/02/19
7.500.030,96
2019OB17760
2019NE00243
06/02/19
7.500.030,96
07/03/19
7.519.799,96
2019OB23977
2019NE00420
07/03/19
7.500.030,96
2019OB31739
2019NE00568
05/04/19
7.500.030,96
05/04/19
7.519.799,96
2019OB40982
2019NE00616
26/04/19
39.538,00
2019OB42781
2019NE00736
07/05/19
7.500.030,96
08/05/19
7.519.799,96
2019OB53566
2019NE00843
27/05/19
19.769,00
2019OB58184
2019NE00980
06/06/19
7.500.030,96
07/06/19
7.519.799,96
2019OB67824
2019NE01049
26/06/19
19.769,00
2019OB70666
2019NE01213
05/07/19
7.500.030,96
05/07/19
7.529.589,96
2019OB79933
2019NE01334
26/07/19
29.559,00
2019OB82484
2019NE01446
06/08/19
7.500.030,96
07/08/19
7.529.589,96
2019OB90427
2019NE01534
27/08/19
29.559,00
2019OB94037
2019NE01668
06/09/19
7.500.030,96
06/09/19
7.515.220,96
2019OBA2756
2019NE01739
26/09/19
15.190,00
07/10/19
7.500.030,96
2019OBA5453
2019NE01852
04/10/19
7.500.030,96
07/11/19
7.500.030,96
2019OBC1170
2019NE02040
06/11/19
7.500.030,96
06/12/19
7.500.030,96
2019OBD9603
2019NE02092
06/12/19
7.500.030,96
Subtotal
90.153.755,52
5HFHLWDVFRPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGRVUHSDVVHVS~EOLFRV




2XWUDVUHFHLWDV





5HFXUVRVSUySULRVDSOLFDGRVSHODRUJDQL]DomRVRFLDO 




Total das receitas
90.719.561,93
Total das despesas no exercício 2019
88.810.016,42
5HFXUVRS~EOLFRQmRDSOLFDGR





9DORUGHYROYLGRDRFRQWUDWDQWH





Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte
5.322.202,14
Relatório Execução Técnica – Contratado x Realizado – Período 01/01/2019 a 31/12/2019
Procedimento
1º semestre
2º semestre
Contratado/Realizado
Contratado
Realizado
Contratado
Realizado
5DLR;
202.724
203.151
209.880
209.880
5DLR;FRQWUDVWDGR




7RPRJUD¿D
68.594
71.647
67.980
67.980
7RPRJUD¿DFRPVHGDomR




Ressonância
14.238
14.137
15.672
15.672
5HVVRQkQFLDFRPVHGDomR




8OWUDVVRQRJUD¿D




8OWUDVVRQRJUD¿DFRPdoppler
10.512
10.801
10.512
11.404
0DPRJUD¿D




'HQVLWRPHWULDyVVHD




Total
402.636
393.090
402.636
397.939
Engº Haruo Ishikawa&RQVHOKHLUR3UHVLGHQWH

Diretoria
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto &RQVHOKHLUR6HJXQGR9LFH3UHVLGHQWH

Paulo Roberto Simon Carrion&RQWDGRU&5&632

Demonstrações de Resultados dos Exercícios
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
2019
2018
Receitas operacionais
5HFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
 
Custos operacionais
(81.478.682) (80.445.212)
Resultado bruto
6.979.245
6.327.024
Despesas administrativas
$GPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV
  
'HPDLVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
 

(7.540.710) (6.906.024)
'p¿FLW 2SHUDFLRQDODQWHVGR
 UHVXOWDGR¿QDQFHLUR
 

5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV


'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
 

561.465
579.000
Superávit do exercício
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
6XSHUiYLWGRH[HUFtFLR


5HYHUVmR FRQVWLWXLomR GHSURYLVmRSDUD
contingências
3.850
(195.022)
(Aumento)/Redução nos ativos em
Estoques
(117.122)
(100.732)
Adiantamentos
24.087
28.306
Despesas antecipadas
(22.171)
(16.709)
'HSyVLWRVMXGLFLDLV


Aumento/(Redução) nos passivos em
)RUQHFHGRUHV


2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV


6XEYHQomRJRYHUQDPHQWDOSDUDFXVWHLR
 
Fluxo de caixa proveniente das atividades
operacionais
1.909.545 (1.295.757)
Aumento/(Redução) líquido em caixa e
equivalentes de caixa
1.909.545 (1.295.757)
Demonstração do aumento/(redução) do
caixa e equivalentes de caixa
1RLQtFLRGRH[HUFtFLR
 
1R¿QDOGRH[HUFtFLR
 
1.909.545 (1.295.757)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
2019
2018
Superávit do exercício
5HVXOWDGRVDEUDQJHQWHV


Resultado abrangente total do exercício
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Total do
Patrimônio Superávit do Patrimônio
Social
Exercício
Líquido
Saldo em 01/01/2018
,QFRUSRUDomRGRVXSHUiYLW
 GRH[HUFtFLR



6XSHUiYLWGRH[HUFtFLR



Saldos em 31/12/2018
,QFRUSRUDomRGRVXSHUiYLW
 GRH[HUFtFLR



6XSHUiYLWGRH[HUFtFLR



Saldos em 31/12/2019
Relatório de Execução - Período 01/01/2019 a 31/12/2019
Nº de exames realizados
Radiologia
407.802
0DPRJUD¿D

7RPRJUD¿DFRPSXWDGRUL]DGD

7UDoDGRVJUi¿FRV GHQVLWRPHWULDyVVHD 

8OWUDVVRQRJUD¿D

Ressonância magnética
29.072
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