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Um centro de excelência humanizado com oncologistas pediátricos, cirurgiões, 
fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e até professores, que garantem um atendimento 
completo a pacientes até 18 anos, com altas taxas de cura.

Quem somos?

QUEM SOMOS



Nenhuma criança ou adolescente deve morrer de câncer 

independente da sua classe socioeconômica.

Nós acreditamos que...

NOSSA CRENÇA



 

Juntos, garantimos ao maior número possível de crianças todas as 
chances de cura do câncer infantojuvenil com qualidade de vida.

Por isso...

NOSSO PROPÓSITO



Somos referência em oncologia pediátrica, da 

pesquisa à tecnologia de ponta no tratamento de 

excelência com humanização, visando atingir o 

melhor índice de cura no mundo.

Porque ...



NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA
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NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA



NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA



PIONEIRISMO

NOSSO HOSPITAL

Primeira instituição especializada em 
oncologia pediátrica da América Latina a 

contar com um equipamento de ressonância 
magnética dentro do centro cirúrgico.

Um dos primeiros hospitais pediátricos 
do País a implementar um cuidado 
integrado e centrado no paciente.

Taxa média de cura

72%

Fonte: Registro Hospitalar
de sobrevida global

em 5 anos após diagnóstico



Diagnóstico

NOSSO HOSPITAL

Tratamento e estrutura Assistência multiprofissional



NOSSO CENÁRIO
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JurídicoÁreas Envolvidas 
no projeto

ÁREAS ENVOLVIDAS

Comercial

Custos

Prestação de Contas

Diretoria

Captação de 
Recursos

Financeiro e 
Contabilidade

Recursos 
Humanos

Engenharia 
ClínicaEquipe Multi Compras e 

Suprimentos



NOSSO PROCESSO

Planejamento/ 
Conveniament

o
Execução

Prestação 
de 

Contas

A prestação de contas é um processo complexo e deve ser 
observado sua formalidade no que diz respeito a objeto, prazo, 

metas, relatórios, receitas e despesas



NOSSO PROCESSO

Planejamento/ 
Conveniament

o
Execução

Prestação 
de 

Contas

Identificar possibilidade de captação de recurso governamental

Realizar estudo do custo da área ou orçamento, no caso de aquisição de bens imobilizados

Elaborar o projeto e submeter para aprovação da Diretoria

Enviar para análise/aprovação do Patrocinador

Identificar a necessidade do Hospital



NOSSO PROCESSO

Planejamento/ 
Conveniament

o
Execução

Prestação 
de 

Contas

Aguardar a aprovação do plano de trabalho e assinatura do Projeto/Convênio

Receber a verba em conta corrente específica respeitando as particularidades de cada projeto

Informar a área beneficiada sobre o recebimento da verba,  início da execução e vigência do 
projeto/Convênio 

Gerenciar todos os pagamentos relacionados ao projeto, garantir que estejam de acordo com o 
plano de trabalho e acompanhar o saldo da conta corrente

Registrar adequadamente todas as notas fiscais e garantir a alocação conforme a legislação 
contábil 3º setor - ITG 2002

Realizar conforme a programação de cada projeto a prestação de contas para os órgãos 
competentes e parceiros



NOSSO PROCESSO

Planejamento/ 
Conveniament

o
Execução

Prestação 
de 

Contas

Caixa de Recursos de 
Projetos segregado do 

Caixa Operacional, 
inclusive rendimentos

Registro da Receita de 
Projetos no “DRE” no 

momento da realização 
da despesa (Regime de 

Competência)

A aquisição de bens 
imobilizados devem ser 

registrados na 
contabilidade em conta 

contábil específica e 
com a depreciação / 

amortização segregada 
da operação padrão

Movimentação da 
Receita Diferida no 

“DRE”

Registro no balanço do 
Ativo (Recurso de 

Projetos) e Passivo 
Circulante e Não 

Circulante ( Subvenções 
e Convênios)



NOSSO PROCESSO

Planejamento/ 
Conveniament

o
Execução

Prestação 
de 

Contas

Consolidar todas as documentações necessárias para o encerramento do projeto

Realizar a conciliação das despesas e saldo remanescentes

Realizar auditoria independente, se necessário, e finalizar o processo de prestação de contas

Após a análise do processo de prestação de contas, realizar a devolução do saldo remanescente, 
quando houver

Encerrar a conta corrente junto ao banco

Arquivar a documentação física, respeitando o período definido por cada instrumento assinado



NOSSO PROCESSO

Prestação 
de Contas

FinanceiroContabilidad
e

Sistema Tasy



PRINCIPAIS PARCERIAS

Penas PecuniáriasSorteio Filantrópico Leis de Incentivo



BOAS PRÁTICAS

“Prestação de contas é o procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados, o responsável está 
obrigado, por iniciativa pessoal, a comprovar ante o órgão competente o uso, o emprego ou a 
movimentação dos bens numerários e valores que lhe foram entregues ou confiados”. 

Lino Martins da Silva



BOAS PRÁTICAS

Responsabilidade Social

Processo de Compras Transparente

Identificação das notas fiscais 
com número e nome do projeto

Cumprimento de prazos

Efetuar as despesas apenas após 
a assinatura do convênio

Não efetuar despesas após o 
término  da vigência do convênio

Utilizar a verba apenas na aquisição dos itens previstos em plano de trabalho, em conformidade 
com o termo do convênio e das leis 

Cumprimento das metas

Devoluções de saldo remanescente

Fluxo dos documentos Gestão financeira - Rendimentos

Readequações dos projetos



BOAS PRÁTICAS

Transparência



Muito
obrigada! Carina Carvalho de Jesus

Gerente de Controladoria
E-mail: carinajesus@graacc.org.br


