
CASA DE SAÚDE SANTA MARTA S/A.
CNPJ/ME -  25.654.383/0001-31

Balanços Patrimoniais em 31 De Dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

Demonstrações do Resultado 
para os exercícios findos  em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo
Notas 

explicativas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 94.985 42.680
Contas a receber de clientes 5 2.154.128 2.015.256
Estoques 6 275.871 316.399
Tributos a recuperar 7 554.547 554.154
Adiantamentos a Fornecedores 152.863 0
Outros ativos 200.000 50.000
Total do ativo circulante 3.432.394 2.978.489
Não circulante
Depósitos judiciais 8 460.302 412.515
Outros créditos de LP 2.200 2.200
Imobilizado 10 11.735.505 11.735.505
Intangível 11 11.409 11.409
Total do ativo não circulante 12.209.416 12.161.629
Total do Ativo 15.641.810 15.140.118

Passivo e Patrimônio Líquido
Notas 

explicativas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 12 6.252.999 6.029.774
Empréstimos e financiamentos 13 2.299.329 2.969.489
Impostos e contribuições sociais 
 a recolher 14 8.411.430 7.073.552
Obrigações trabalhistas e 
 previdenciárias 15 18.362.566 16.297.924
Outras  contas a pagar 595.687 -
Total do passivo circulante 35.922.011 32.370.739
Não circulante
Empréstimos e financiamentos LP 13 1.293.750 1.293.750
Impostos e contribuições 14 98.078 212.642
Total do passivo não circulante 1.391.828 1.506.392
Patrimônio líquido 19
Capital social 7.633.466 7.610.417
Ajustes de avaliação patrimonial 7.284.716 7.284.717
Resultados acumulados (36.590.211) (33.632.145)
Total do patrimônio liquido (21.672.029) (18.737.011)
Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido 15.641.810 15.140.118

Notas 
explicativas 31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 24.672.279 23.113.712
Custo dos serviços prestados e das 
 mercadorias  vendidas (18.477.261) (21.617.124)
Lucro Bruto 6.195.018 1.496.588
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais (9.024.897) (5.067.287)
Outras receitas/ despesas operacionais, 
líquidas 421.516 432.041

(8.603.381) (4.635.246)
Lucro (Prejuízo) operacional (2.408.363) (3.138.658)
Receitas financeiras 53.113 4.971
Despesas financeiras (602.816) (1.563.529)
Resultado Financeiro (549.703) (1.558.558)
Lucro (Prejuízo) do exercício antes 
 dos impostos (2.958.065) (4.697.216)
Imposto de renda e Contribuição social
Lucro (Prejuízo) do exercício (2.958.065) (4.697.216)
Atribuído à
Participação dos acionistas da controladora
Participação dos acionistas não-controladores
Resultado básico e diluído por ações - em reais
Lucro líquido por ação (0,32) (0,51)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

Capital
Social

Ajustes de
Avaliação

patrimonial
Prejuízos

acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro 
 de 2018 7.350.419 7.199.603 (28.934.930) (14.083.341)
Ajustes de exercícios anteriores 85.114 85.114
Integralização de capital 259.998 - - 259.998
Prejuízo do exercício - - (4.697.216) (4.697.216)
Saldos em 31 de Dezembro 
 de 2019 7.610.417 7.199.603 (33.547.032) (18.435.445)
Ajustes de exercícios anteriores - - (1) (1) 
Integralização de capital 23.049 - - 23.049
Prejuízo do exercício - - (2.958.065) (2.958.065)
Saldos em 31 de Dezembro 
de 2020 7.633.466 7.199.603 (36.505.098) (21.672.029)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de caixa para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa nas atividades operacionais
Lucro/ prejuízo do exercício (2.958.065) (4.697.216)
Ajustes para reconciliar o lucro/ prejuízo ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais:
   Ajuste exercício anterior (1) 85.115

 (2.958.066) (4.612.101)
Variação nos ativos e passivos
   Contas a receber de clientes (138.873) (356.838)
   Estoques 40.528 128.637
   Adiantamentos a fornecedores (152.863) 0
   Tributos a recuperar (393) (56.640)
   Outros ativos (150.000) (50.000)
   Depósitos judiciais (47.786) 0
   Fornecedores 223.226 2.283.166
   Impostos e contribuições sociais a recolher 1.223.314 970.619
   Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.064.642 1.502.533
   Outras contas a pagar 595.687 (1.435.292)

3.657.482 2.986.184
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 699.416 (1.625.917)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Pagamentos de financiamentos bancários (670.161) (487.157)
Aumento de capital e de reserva de capital em espécie 23.049 259.997
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos  (647.111) (227.159)
Redução/Aumento de caixa e equivalentes de caixa 52.305 (1.853.076)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 42.680 1.895.756
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 94.985 42.680

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercicios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em Reais (R$)

Nota 1 - Contexto Operacional - A Casa de Saúde Santa Marta S/A “Socieda-
de” é uma sociedade anônima, de capital fechado, e regida pelo seu Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis. O prazo de duração da Socieda-
de é indeterminado. O seu objetivo é a prestação de serviços de assistência 
médica, odontológica e hospitalar em geral, assim como todas as atividades 
relacionadas com assistência à saúde, criação, manutenção, desenvolvimento 
e promoção, direta ou indireta, de departamentos, centros e unidades de pres-
tação de serviços de assistência e promoção à saúde, promoção, diretamente 
ou mediante contratação de empresas ou sociedades parceiras, de outras ativi-
dades compatíveis com o seu objetivo inclusive diagnóstico, ensino, pesquisa 
e participação como sócia ou acionista em outras sociedades, podendo, ainda, 
firmar convênios bem como promover a importação de máquinas, equipamen-
tos e matérias para sua própria utilização. Nota 2 – Apresentação Das De-
monstrações Financeiras - As Demonstrações Financeiras foram preparadas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com observância da Lei 6.404/1976 (Lei das S/As), com alterações 
introduzidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, pelos procedimentos e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) re-
ferendadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Sociedade adota 
para o reconhecimento de suas transações o CPC – PMEs (Pequenas e Médias 
Empresas). O CPC-PMEs requer o uso de certas estimativas contábeis e, tam-
bém o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade no 
processo de aplicação das políticas contábeis, cujas principais estão descritas 
na Nota 3. Nota 3 – Sumário Das Principais Práticas Contábeis - a) Uso de 
estimativas e provisões - As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem 
que a Administração da Sociedade utilize estimativas para o reconhecimento 
de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem 
como para a divulgação de algumas informações nas demonstrações financei-
ras. Os resultados dessas transações e informações, quando de sua efetiva re-
alização em exercícios subsequentes, poderão divergir dessas estimativas. Em 
certas circunstâncias são efetivadas provisões. Uma provisão é reconhecida 
no balanço patrimonial quando a Sociedade tem uma obrigação decorrente de 
resultado de um evento passado que possa ser estimada de maneira confiável, 
e é provável que seja exigido um recurso econômico para cumprir a obrigação. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas de risco 
envolvido. As provisões são determinadas pela Administração da Sociedade, 
de acordo com as expectativas de perdas, com base na opinião de assessores 
jurídicos, em montantes julgados suficientes para cobrir as possíveis perdas. 
b) Regime de Apuração do Resultad - É adotado o regime de competência 
para o reconhecimento das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime 
implica que receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, são re-
conhecidas independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. A 
receita é apresentada liquida de impostos incidentes, devoluções, abatimentos 
e descontos concedidos. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo 
método da taxa efetiva de juros em receitas e despesas financeiras. As receitas 
e os custos diferidos são apropriados ao resultado na medida decorrência dos 
prazos contratos. c) Moeda Funcional - A moeda funcional da Sociedade é 
o Real (R$). As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas nessa 
moeda. d) Ativos e Passivos Financeiros - A cada data de demonstração, são 
mensurados pelo seu valor justo. Os juros, atualização monetária e as varia-
ções decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidas no resultado 
quando incorrido em receitas e despesas financeiras. e) Caixa e equivalentes 
de caixa - Caixa e equivalentes de caixa constituído de dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez (aplicações 
financeiras) e que estão sujeitos a um baixo risco de mudança de valor. f) 
Ativos e passivos financeiros - A Sociedade classifica seus ativos financeiros 
conforme a finalidade para a qual os mesmos foram adquiridos determinados 
no reconhecimento inicial. As aplicações financeiras para negociação são men-
suradas pelos seus valores principais contratados acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. g) Contas a Receber  - Os valores a receber 
são reconhecidos  pelo valor das notas fiscais de serviços emitidas contra os 
respectivos clientes. As contas a receber são representadas por valores a re-
ceber de clientes, principalmente a Convênios Médicos, Planos de Saúde e 
Clientes Particulares,  pela venda de serviços. h) Estoques - Os estoques são 
demonstrados ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois 
o menor. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado mó-
vel. Os principais componentes dos estoques correspondem a medicamentos, 
materiais e produtos de órtese e prótese aplicados na prestação de serviços e 
materiais de apoio. i) Imobilizado - Os itens do imobilizado estão demonstra-
dos pelo custo de aquisição, menos a correspondente depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear. Reparos, manutenções, ganhos e perdas em alie-
nações são reconhecidos no resultado. j) Intangível - Está demonstrado ao 
custo de aquisição e a amortização foi calculada com base no tempo de vida 
útil estimado para a utilização dos bens. k) Obrigações com terceiros - Cor-
respondem a compromissos a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como Passivo Circulante se 
o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal 
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como Passivo Não circulante. l) Empréstimos e financiamentos 
- Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, 
quando do recebimento dos recursos. Em seguida, os empréstimos e financia-
mentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de 
encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”). m) 
Outros Ativos e Passivos, Circulantes e Não-Circulantes - São demonstra-
dos pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas (passivos). n) Impostos e contribuições sobre o lucro 
- No Brasil, “Impostos e Contribuições sobre o Lucro”, compreende o imposto 
de renda (“IRPJ”) e a contribuição social sobre o lucro (“CSLL”), calculados 
mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% 
acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e 9% para a CSSL, considerando-
-se a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real.

Nota 4 – Caixa e equivalentes de Caixa 2020 2019
 Caixa 84.698 8.554

84.698 8.554
 Depósitos bancários 
 Banco Bradesco S/A 16.208
 Banco Unicred 6 -
  6 16.208
 Aplicações financeiras 
 Banco Bradesco S/A - 15.882
 Banco Santander S/A 10.281 2.036

10.281 17.918
94.985 42.680

Nota 5 – Contas a receber de Clientes 2020 2019
Clientes - ambulatorial 106.783 109.695
Convênios 842.825 698.561
Clientes inadimplentes 1.204.520 1.207.000

2.154.128 2.015.256
Nota 6– Estoques - O saldo de estoques 31 de dezembro de 2020, representado 
por materiais de consumo e medicamentos aplicados nas operações da Sociedade, 
foi de R$275.871 (R$316.399, em 2019).
Nota 7– Tributos a Recuperar 2020 2019
 COFINS 10.659 11.595
 PIS 2.474 2.677
 Contribuição social sobre a lucro líquido -CSLL 190.712 190.099
 Imposto de renda retido na fonte - IRRF 340.678 339.759
 Imposto sobre serviços -ISS 10.024 10.024

554.547 554.154
Nota 8 – Depósitos judiciais - A Sociedade é parte em processos judiciais, ad-
ministrativos, trabalhistas e previdenciários que estão em situação de aprecia-
ção junto aos órgãos competentes; sua realização financeira não é conhecida, 
enquanto não serem julgados, sendo reconhecidas as atualizações monetárias. 
Em 31/12/2020, o saldo de depósitos judiciais era de R$460.302 (R$412.515 em 
2019). 
Nota 9 – Imobilizado
Classe 
 de Ativo Custo Depreciação

2020
Líquido

2019
Liquido

Taxa
Depreciação

Edificações 13.146.561 (3.035.385) 10.111.176 10.111.176 4%
Equipamentos
 cirúrgicos 781.745 (113.688) 668.057 668.057 10%
Máquinas e 
 equipamentos 1.107.898 (460.094) 647.804 647.804 10%
Móveis e utensílios 349.852 (215.233) 134.619 134.619 10%
Instalações 30.882 (20.266) 10.616 10.616 10%
Equipamentos 
 de informática 365.738 (202.505) 163.233 163.233 20%
Total 15.782.676 (4.047.171) 11.735.505 11.735.505
Nota 10 – Empréstimos e Financiamentos 2020 2019

Instituições financeiras
% Juros

a.m Circulante
Não 

circulante Circulante
Não 

circulante
Banco Bradesco S/A (1) 1.419.772 2.056.230
Banco Bradesco S/A  1,90   150.000    -
Banco Santander S/A 3,01 404.183  557.523
BNDES - 1.293.750 1.293.750
Outros empréstimos - 325.474 - 335.737 -

2.299.329 1.293.750 2.969.489 1.293.750
(1) Conta garantida. Os empréstimos possuem natureza de capital de giro e conta 
garantida e foram contratados às taxas praticadas para o respectivo setor, tendo 
como garantias: penhor mercantil e aval dos diretores. Todos os encargos finan-
ceiros foram apropriados até 31 de dezembro de 2018, com exceção do contrato 
junto ao BNDES que se encontra em discussão judicial. A Sociedade, em 05 
de março de 2002 firmou contrato de abertura de crédito fixo, na modalidade 
de FINAME, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para conclusão das obras de edificação, tendo como agente financeiro 
o Banco Royal de Investimentos S/A no valor de R$1.350.000,00 (Um milhão 
trezentos e cinquenta mil reais) conforme contrato BN Nº 494. Nesta modalidade 
contratual havia previsão de retenção de recurso a título de CDB – Renda Fixa 
R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Em 22 de maio de 2003 o Banco 
Royal de Investimentos S/A teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo 
Banco Central do Brasil, tendo suas atividades encerradas em 24 de setembro de 
2008. Este regime especial objetivou promover a venda dos ativos existentes para 
pagamento dos credores, com devolução de eventual sobra aos controladores ou 
sua responsabilização pelo passivo a descoberto. Neste processo os recursos a 
título de CDB – Renda Fixa foi sub-rogada e o empréstimo exigido para efeito de 
liquidação. A Sociedade ajuizou ação de defesa e o processo aguarda julgamento. 
A Administração, amparada na opinião de seus assessores jurídicos entende que 
a probabilidade de perda é mais improvável e por este motivo não foram recon-
hecidos no balanço e no resultado do exercício as receitas financeiras líquidas 
de imposto de renda na fonte das aplicações financeiras bem como as despesas 
financeiras por ocasião do empréstimo contraído, visto que sua atualização de-
pende de decisão judicial.
Nota 11– Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 31/12/2020 31/12/2019
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 
Salários a pagar 11.724 361.958
FGTS a recolher 1.013.385 809.082
INSS a recolher 16.567.370 14.380.760

17.592.479 15.551.800
Provisões
Provisão de férias e encargos 770.087 746.124

770.087 746.124
 18.362.566 16.297.924

Nota 12– Impostos e Contribuições a Recolher
31/12/2020 31/12/2019

 COFINS a recolher 5.944.565 5.126.408
 PIS a recolher 1.299.259 1.122.095
 ISS a recolher 76.886 118.597
 IRRF a recolher 301.481 218.783
 Impostos e contribuições retidos 785.417 428.456
 Outros   3.822  61.703
 8.411.430 7.076.042
 Não Circulante
 Parcelamento ISS  98.078 210.152

8.509.508 7.286.194
Nota 13 – Patrimônio Líquido - 13.a) Capital Social - Em 31 de dezembro 
de 2020, o capital social subscrito da Sociedade é de R$11.633.466 (onze mil-
hões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), sendo 
integralizados R$7.633.466 (sete milhões, seiscentos de dez mil, quatrocentos 
e dezessete reais), restando a integralizar a importância de R$4.000.000,00 
(quatro milhões de reais). O capital social subscrito está dividido em 9.173.007 
(nove milhões, cento e setenta e três mil e sete) ações, todas nominativas, sem 
valor nominal, sendo 7.639.323 (sete milhões, seiscentos e trinta e nove mil e 
trezentos e vinte e três) ações ordinárias, representando 83,28% do capital so-
cial e 1.533.684 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta 
e quatro) ações preferenciais, representando 16,72% do capital social. O capital 
social integralizado está dividido em 6.082.438 (seis milhões, oitenta e dois mil 
e quatrocentos e trinta e oito) ações ON, 1.455.368 (um milhão, quatrocentos 
e cinquenta e cinco mil e trezentos e sessenta e oito) ações PN e 12.442 ( doze 
mil e quatrocentos e quarenta e dois) ações PN “B”. 13.b) Ajuste de Avaliação 
Patrimonial - Nesta conta estão reconhecidas as contrapartidas de valores de 
custo atribuído a conta de edificações conforme pronunciamento 37 do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis /CPC. O saldo existente em 31 de dezembro de 
2020 é R$7.199.603 (R$7.199.603, em 2019).
Nota 14 – Receita Líquida

31/12/2020 31/12/2019
 Receita bruta de vendas
   Receitas com convênios 26.184.230 24.217.546
   Outros serviços - -
Total da receita de vendas 26.184.230 24.217.546
(-) Deduções das vendas/Impostos incidentes 
   (-) Cofins (819.994) (555.042)
   (-) Pis (177.5620 (120.259)
   (-) ISS (514.394) (428.533)
(-)Total das deduções de vendas (1.511.951) (1.103.834)
Receita líquida de vendas 24.672.279 23.113.712
Nota 15 – Custos dos Serviços Prestados

31/12/2020 31/12/2019
Materiais e medicamentos 6.890.280 5.330.832
Serviços de terceiros 9.190.275 11.062.743
Salários 633.067 2.953.579
Encargos e benefícios 1.403.365 2.151.487
Aluguéis 143.815 116.803
Limpeza e conservação 173.304 0
Outros custos 43.155 1.679
Total da receita de vendas 18.477.261 21.617.124
Nota 16 – Despesas Operacionais

31/12/2020 31/12/2019
Salários 4.241.644 2.083.302
Encargos e benefícios 3.373.291 2.098.604
Aluguéis 32.241 57.837
Energia 508.078 49.523
Serviços de terceiros 597.392 47.252
Outras despesas 272.251 730.770
Total da receita de vendas 9.024.897 5.067.287
Nota 17 – Instrumentos Financeiros - 17.a) Identificação dos instrumentos 
financeiros - A Sociedade opera com diversos instrumentos financeiros, com 
destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a 
receber de clientes, contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financia-
mentos. Os valores registrados no ativo e no passivo circulantes têm liquidez 
imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. 
17.b) Política de gestão de riscos financeiros - A Sociedade possui e segue 
política de gerenciamento de risco que orienta em relação às transações. Nos 
termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regu-
larmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto 
financeiro no fluxo de caixa. A política de gerenciamento de risco da Socie-
dade foi estabelecida pelo Comitê de Risco Interno composto pela Diretoria 
Executiva e Conselho Administrativo. Nos termos dessa política, os riscos de 
mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia 
corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. 
Nas condições da política de gerenciamento de riscos, a Sociedade administra 
alguns dos riscos proibindo negociações especulativas e prestação de serviços 
a descoberto. 17.c) Fatores de risco que podem afetar os negócios da so-
ciedade - 17.c1) Risco de crédito - A política de prestação de serviços da 
Sociedade considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujei-
tar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, 
a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos 
de prestação de serviços e limites individuais de posição são procedimentos 
adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas 
contas a receber. No que diz respeito às aplicações financeiras, a Sociedade 
tem como política trabalhar com instituições tradicionais evitando a concen-
tração desses investimentos em um único grupo econômico. 17.c2) Risco de 
liquidez - É o risco de a Sociedade não dispor de recursos líquidos suficientes 
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento 
de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para ad-
ministrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas 
de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pelo 
Departamento Financeiro. 17.c3) Risco de mercado (taxa de juros) - O risco 
associado é oriundo da possibilidade de a Sociedade incorrer em perdas por 
causa de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. Uberlândia/ 
MG., 31 de dezembro de 2020 Adelmo Divino de Faria - Diretor Adminis-
trativo; Luciana Marcelos A Fernandes - Diretora Técnica; Vinicius Batista 
Carlesso - Diretor Clínico; Vania Lúcia de Oliveira Pereira - Contadora 
CRC/ 1- MG 081.212/O-4; Conselho Fiscal / Consultivo: Alfeno de Almeida 
Filho, Emerson Nunes Costa, Arthur Souza e faria; Mirian Rizza Campos Reis; 
Bernardo Rocha B. de Paiva; Waldir Facure Junior.
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