
se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a 
última data de balanço. 
A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há 
benefícios econômicos futuros, resultante do uso contínuo do ativo. Os ganhos 
e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação dos 
valores de alienação com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração 
do resultado do exercício.
 3.6. Intangível
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados pelo custo 
quando de seu reconhecimento inicial, sendo deduzidas pela amortização e as 
eventuais perdas por não recuperação. Os ativos intangíveis compreendem ba-
sicamente direito de uso de software.
Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados pelo método linear, 
com base na vida útil econômica estimada dos direitos, de acordo com as taxas 
divulgadas na nota explicativa nº 14.
Quando existentes, os ativos intangíveis de vida útil indefinida não são amorti-
zados, mas submetidos a testes de recuperação no encerramento de cada exer-
cício ou sempre que houver indicação deque seu valor contábil poderá não ser 
recuperado, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. 
 3.7. Outros Ativos e Passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Fundação e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço por seus valores conhecidos ou calcu-
láveis, quando a Fundação possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
 3.8. Atualização Monetária de Direitos e Obrigações
Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações 
monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas va-
riações registradas no resultado do exercício a que se referem.
 3.9. Segregação entre Circulante e Não Circulante
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização 
ou liquidação é provável que ocorra em até 12 meses, caso contrário, são classi-
ficados como ativos e passivos não circulantes.
 3.10. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e 
acrescidas, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias incorridas até as datas dos balanços.
 3.11. Obrigações com Convênios e Fundos
Os convênios a realizar são reconhecidos pelo valor nominal, enquanto não 
atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado. São registrados no 
ativo em contas de equivalentes de caixa em contrapartida do passivo na conta 
de convênios a realizar e são reconhecidos no resultado em confronto com os 
gastos correspondentes.
 3.12. Ativos e Passivos Contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e pas-
sivas, têm os seguintes critérios:
Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a 
Administração da Fundação possui total controle da situação ou quando há ga-
rantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais 
recursos. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados 
em nota explicativa quando aplicável.
Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente e divulgados levando 
em consideração à opinião dos assessores jurídicos da Fundação, a natureza 
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade no posicio-
namento de tribunais, entre outras análises da Administração e são reconhecidas 
nas demonstrações contábeis, sempre que as perdas forem avaliadas como pro-
váveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obriga-
ções, e quando os montantes envolvidos possam ser mensurados com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis 
não são reconhecidos contabilmente, apenas divulgados em notas explicativas, 
quando individualmente relevantes. E os classificados como remotos não reque-
rem provisão e nem divulgação. As obrigações legais são sempre consideradas 
como exigíveis independentemente de questionamentos.
 3.13. Imposto de Renda e Contribuição Social
Sendo a Fundação uma entidade sem fins lucrativos, goza de isenção tributária 
de imposto de renda e contribuição social prevista na alínea “c”, inciso VI, do 
parágrafo 150 da Constituição Federal e no artigo 15 da Lei nº 9.522/1997.
 3.14. Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita
As receitas e despesas das operações são apuradas em conformidade com o re-
gime contábil de competência do exercício. A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber, principalmente pelos serviços prestados 
no curso normal das atividades da Fundação.
 3.15. Apresentação dos Segmentos Operacionais
A Administração entende que a apresentação do detalhamento de segmentos 
operacionais não é aplicável a Fundação, pois esta efetua o monitoramento de 
suas atividades, a avaliação de desempenho e a tomada de decisão para alo-
cação de recursos de forma consolidada em um único segmento de divulgação.
 3.16. Benefícios a Empregados
A Fundação mantém auxílio creche em benefício a funcionários, entretanto não 
mantém planos de previdência privada ou qualquer plano de aposentadoria ou 
benefício pós-saída da Fundação.

 3.17. Demonstração do Fluxo de Caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas 
de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 - Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, emitido pelo CPC. As demonstrações de fluxos de caixa refletem as 
modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o 
método indireto.
 3.18. Demonstração de Resultados Abrangentes
Nas movimentações do Patrimônio Líquido da Fundação para o exercício cor-
rente e exercícios apresentados de forma comparativa não foram identificados 
outros resultados abrangentes que assim requeressem a elaboração e apresen-
tação da Demonstração dos Resultados Abrangentes. Desta forma a Fundação 
não está apresentando a Demonstração do Resultado Abrangente – DRA.
4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS
Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar julgamentos, 
estimativas e premissas para contabilizar certos ativos, passivos e outras tran-
sações que afetam a aplicação de políticas contábeis e os respectivos valores 
reportados. 
Nas demonstrações contábeis estão incluídas, portanto, julgamentos e estimati-
vas cujos resultados reais podem apresentar variação devido às imprecisões ine-
rentes ao processo de sua determinação A Administração da Fundação monitora 
e revisam as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente.
As seguintes informações que podem resultar em um ajuste material dentro do 
próximo exercício estão relacionadas, principalmente aos aspectos: da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, da provisão para contingências e da esti-
mativa de vida útil econômica dos itens do ativo imobilizado.  
5.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Estão representados da seguinte forma:
     2020  2019
Caixa     42.899  16.187
Bancos:    
     Recursos Próprios    1.518.876  1.397.652
     Recursos com Restrições   270.000  943
     1.831.775  1.414.782
Aplicações Financeiras:    
     Aplicações em CDB/CDI -Recursos Próprios  25.296.535  4.847.579
     Aplicações em CDB/CDI
-Recursos com Restrições   6.250.816  3.186.025
     Aplicações em Poupança-Recursos Próprios  995  937
     31.548.346  8.034.541
Total     33.380.121  9.449.323

(a)As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras na-
cionais, com rentabilidade substancialmente atrelada ao Certificado de Depósito 
Interbancário – CDI, nas condições usuais de mercado nas datas dos balanços, 
com vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, podem ser res-
gatadas de acordo com a necessidade de recursos da Fundação.
6.    CONTAS A RECEBER
A administração avalia periodicamente a provisão para crédito de liquidação du-
vidosa considerando, basicamente, experiências passadas estimadas das per-
das futuras prováveis.
O prazo médio de recebimento de contas a receber é de curtíssimo prazo e o 
teste para estimativa de valor presente efetuado pela Administração, não apurou 
valores materiais para ajustes nas demonstrações contábeis.
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7.CONVÊNIO PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS
Em março de 2012, em conformidade com suas finalidades sociais, a Funda-
ção firmou convênio com a prefeitura do Município de Capinópolis – MG com 
o objetivo de prestar cooperação técnica, financeira e científica na implantação 
do Projeto de Interiorização da Saúde – Uma Ação Multiprofissional do Ensino, 
Extensão e Pesquisa, e prestação de serviços médicos hospitalares do Sistema 
Único de Saúde – SUS, através da Faepu Unidade Capinopolis registrado no 
CNES sob nr. 7201109.
O prazo de vigência do contrato de convênio é de 120 meses, com previsão 
orçamentária de R$ 5.445.824 para o exercício de 2021. Em 31 de dezembro 
de 2020, o saldo a receber no curto prazo de R$ 390.824 (2019 – R$ 702.807).

8.ESTOQUES
Os estoques de almoxarifado são representados por:
    2020  2019
  Medicamentos   3.698.550  3.344.000
  Material Hospitalar   3.518.297  2.649.965
  Reagentes e Material para Laboratório 805.280  890.124
  Gêneros Alimentícios   268.999  304.923
  Material de Limpeza   99.669  151.478
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