
SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
CNPJ 59.759.084/0001-94 
BALANÇO PATRIMONIAL 

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

ATIVO 2.018 2.017 Notas explicativas---------------
Notas item 

ATIVO CIRCULANTE 
Disponível 

Caixa e Bancos 

Realizável 
Aplicações Financeiras 

Aplicações Financeiras 

Créditos Diversos 
Créditos de Operações de Assist. a Saúde 
Estoques 
Outros Valores e Bens 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
Realizável a Longo Prazo 

Outros Créditos a Receber 

'Imobilizado 

1 
Imóveis de Uso Próprio- Hospitalares 
Móveis de Uso Próprio- Hospitalares 

, TOTAL DO ATIVO 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
Prestação de Serviços de Assist. Saúde 

Débitos de Op. Assistência u Saúde 

Débitos Diversos 
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 
Parcelamentos de Tributos 
Emprestimos e financiamentos 
Obriguções com Pessoal 
Fornecedores 
Outros débitos a payar 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Exlgivel a Longo Prazo . 

Pruvisão de Contingência 
Parcelamentos de Tributos 
Emprestimos e financiamentos 
Débitos Diversos 
Valores u repassar Assoe.Mais Saude 

PATRIMONIO LIQUIDO 
Capital Social 
Deficit acumulado 

TOTAL DO PASSIVO 

4 

4 

4 
4 
4 

4 

4 
4 

1.1. e 1.2. 

2.1. e2.2. 

3 
4 
5 

6 

6.2. 
6.Z. 

Notas explicativas 
Notas Ítem 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

7.1. 

7.2. e 8 
9 

10 
11 
12 
13 

14.1. 
9 

10 
14.3. 
14.2. 

As Notas Explicativas (N.E.) integram as Demonstrações Contábeis 
Reconhecep1os a exatidão dus Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 

. /Íh?iCr#~;__ ' 
/ 

Antonio er~fs'fhiío / Delvo Westi 
Provedor 

5.482.639 7.868.544 
11.268 464.640 
11.268 464.640 

5.471.371 7.403.904 
1.461.828 1.525.089 
1.461.828 1.525.089 

4.009.543 5.878.814 
2.535.750 3.602.775 

501.595 517.523 
972.199 1.758.516 

23.702.396 24.932.247 
23.079 103.645 
23.079 103.645 

23.679.317 24.828.602 
22.162.293 23.465.646 

1.517.024 1.362.955 

29.185.036 32.800.791 

2.018 2.017 

18.714.383 17.001.426 
2.778.018 2.958.982 
2.778.018 2.958.982 

15.936.365 14.042.444 
8.995.911 6.430.014 

808.068 1.157.692 
792.362 1.323.120 

2.412.365 2.598.871 
2.220.623 1.984.895 

707.036 547.822 

25.916.354 26.652.303 
25.916.354 26.652.303 

497.000 497.000 
5.397.985 5.328.128 

15.706.445 16.498.807 
1.959.115 1.636.016 
2.355.809 2.692.353 

(15.445.701) (10.852.940) 
26.557.366 26.557.366 

(42.003.068) (37.410.306) 

29.185.036 32.800.790 



SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
CNPJ n2 59.759.084/0001-94 

DEMONTRATIVO DOS RESULTADOS 
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

(em reais) 
2018 2017 

Notas Santa Casa ~j Santa Casa 
Receitàs Operacionais 
Receita{ Operacionais SUS 
Receitas Operacionais Convênios 

-- ...,espesas Oper.Assist. Saúde 
i<esul~do Bruto 
Despesas de Comercialização 
Despesas Administrativas 
Reversão de provisão para perdas sobre créditos 

1 
Provisqo para Perdas Sobre Créditos 
Resul~do Operacional 
Resultado Financeiro 
Recei~as Financeiras 
Desp~sas Financeiras 

Resultado Patrimonial 
Receitas Patrimoniais 
Desp~sas Patrimoniais 

Resultado não Operacional 
Receitas Não Operacionais 
Receitas com isenção e trabalho voluntário 
Despesas com isenção e trabalho voluntário 

Resulfado antes de Impostos e Participações 
-' ibutps sobre o Resultado e Participações 
,mposto de Renda 
Cont 1ibuição Social 

RESULTADO LÍQUIDO 

As Notas Expl icativas Integram as Demonstrações Contábeis 

43.194.020 
26.062.397 
17.131.623 

(27.384.128) 
15.809.892 

o 
(21.326.544) 

o 
o 

(5.516.652) 
(4.597.993) 

54.884 
(4.652.877) 
1.185.304 

1.185.304 
o 

4.336.580 
4.336.580 
5.507.788 

(5.507.788) 
(4.592.761) 

o 
o 
o 

(4.592.761) 

38.580.939 
22.353.130 
16.227.809 

(26.172.472) 
12.408.467 

o 
(20. 799.220) 

o 
o 

(8.390.752) 
(2.285.646) 

120.503 
(2.406.149 J 
4.044.059 

4.044.059 
o 

1.810.369 
1.810.369 

o 
o 

(4.821.970) 
o 
o 
o 

(4.821.970) 

Reconhecemos a exatidão da Demonstração do Resultado do Exercício, encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 



SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

' 

1 

ATIVIDADES OPERACIONAIS: " 

Superávit (déficit) do período 
Ajustes para concilíar o resultado às disponibilidades geradas pelas 
atividades operacionais: 
Depreciação e amortização 
Perdas (ganhos) na alienação sobre investimentos 
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado 2.575.420 
EquivaMncia patrimonial 
Ajustes de exercfcios anteriores 
Ajuste patrimoniais - Patrimônio lfquido 

Redução (aumento) do ativo 
Aplicações financeiras 

Créditos de operações de assistência a saúde 
Créditos tributários e previdenciários 
Berrs e títulos a receber 
Despesas antecipadas 
J!ealizável a longo pruzo 

Aumento (redução) do passivo 

Débitos com oper. de assist. à saúde relac.como pla11os de saúde 
Débitos com oper. de ossist. à saúde ndo reluc. com planos de saúde 
Provisões 
Tributos e encargos sociais a recolher 
Empréstimos e financiamentos a pagar 
Débitos diversos 
Passivo não circulante 

Gcracão CUtlllzacão) de caixa proveniente das atividades operacionais 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: 
Aumento de ativos imobilizados 
AumenLo de ativos intangíveis 
Aumentos de investimentos nõo circulantes 

Geração CUtllizacão) de caixa cm atividades de investimentos 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: 
Aumento {dimi11u/çdo} de empréstimos 
Amortizaçdo de empréstimns 
Distribuição de lucros 
Aume11to de capital 
Adiantame11to para aumenLo de capital 

Geração (Utilização) de caixa cm atividades de financiamentos 

[A"umento (diminuição) no caixa e equivalentes 

Caixa e equivalentes no Inicio do Perfodo 
Caixa e equivalentes no Fim do Período 

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes 

+ 

-

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
-

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

, As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

1
1 Reconhecemos a exatidão das Demonstrações do Fluxo de Caixa, encerradas em 31 de 
I São joã aa Boa Vi ta, 31 de~ezc b de 2018. 

1 h ~~W#c~ ;. -

l
/~":~.'ntonio Fe andes Filho De 

Provedor 

! 

2018 
R$ 

(4.592.761) 

1.640.833 
o 
o 
o 
o 
o 

63.262 

1.067.025 

9.922 
(90.194) 
882.518 

fl0.566 

o 
(180.965) 

o 
2.216.243 
(530.758) 

208.435 
(735.949) 

38.177 

R$ 
(491 .549) 

(491.549) 

Valor 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

(453.372)1 

11.268 
464.640 

453.372 

2.017 
R$ 

(4.821.970) 

1.535.926 
o 
o 
o 
o 
o 

(1.215.049) 

(566.935) 

o 
(585.381) 
(922.005) 
121.569 

o 
(1 .418.161 J 

o 
(4.704.690) 

(615.983) 
(2.257.072) 
15.014.303 

(435.448) 

R$ 
(117.602) 

(117.602) 

Valor 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

(553.0SOJI 

1.017.690 
464.640 

f553.050 
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i 
1 

1 

1 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
CNPJ n!! 59.759.084/0001-94 
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 

1 
1 

1 

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(em Reais) 

1 

Capital 
Social 

Saldos ;em 31 de dezembro de 2016 26.557.366 
Deficit/Superavit do Exercício 
Ajuste de exerci cios anteriores 
Distrib ição de Lucros 
Realização de Reserva de Reavaliação 
Reservp de Reavalização 

P;:S~fv: ~:.~::tinaçãa do Lucro: 

Reserva de Lucros 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 26.557.366 
Defic~·J 'Superavit do Exercício 
A1ust de exercicios anteriores 
D1stri uição de Lucros 
Reserya de Reavaliação 

Propf ta da Destinação do Lucro: 
Res rva Legal 
Res rva de Lucros 

Sald , sem 31 de dezembro de 2018 26.557.366 

As Nr as Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

Reserva de 
Reavaliação 

o 

o 

o 

Reserva de Lucros ' 

Legal Outras 

o o 

o o 

o o 

Resultados 
Acumulados 

(32.588.336) 
(4.821.969) 

(37.410.305) 
(4.592.761) 

(42.003.066) 

Total 

(6.030.970) 
(4.821.969) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

(10.852.939) 
(4.592.761) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

(15.445.700) 

Reco hecemos a exatidão das Demonstrações das Mutações do Patrimônio, encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 2 
'/ 

JÍ/11~~~~ru/jdf. 
/ Anfürno l·:;inã'néles Filho ..., 
• Pro 1edort 

1 
1 

1 
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SANTA tASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS" 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017. 

1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01- A ENTIDADE 

A. CONTEXTO HISTÓRICO E OPERACIONAL. 

A SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS é uma Associação jurídica sem fins 
lucrativos, fundada em 1898, registrada no Cartório de Registro de Pessoas jurídicas em 07 de fevereiro 
de 1900, reconhecida de utilidade pública pelo Decreto Federal nQ. 1.324 de 30 de agosto de 1962; pelo 
Decreto Estadual nº. 36.227 de 09 de fevereiro de 1960 e pela Lei Municipal nQ. 15 de 17 de fevereiro de 
1960. 
Tem como objeto social, prestar assistência médico-hospitalar, assim como oferecer meios e modos de 
assistência e beneficência à saúde da comunidade. 
Está sediada à Rua Carolina Malheiros, nº. 92, Vila Conrado, no município de São joão da Boa Vista, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPj sob o nº. 59.759.084/0001-94 e registrada no CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social) sob nº. 8.659/39-70 de 15 de agosto de 1939, inscrita no CMAS (Conselho 
Municipal de Assistência Social), conforme inscrição nº. 3.712/2000, inscrita no CRM-SP, conforme 
Certificado de Registro nº. 01076, de 29 de março de 1983. 
Conforme Estatuto aprovado em 25 de novembro de 2013, com registro nº 4.675 no Cartório de Registro 
de Pessoas jurídicas, a Irmandade da Santa Casa é composta de, no máximo, 300 Irmãos, classificados 
como Efetivos, Beneméritos e Honorários. 
A Entidade não remunera, por qualquer forma, os membros de sua Mesa Administrativa e do Conselho 
Fiscal e não distribui lucros, dividendos, bonificação ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou 
associados sob nenhuma forma ou pretexto, sendo os resultados incorporados automaticamente ao seu 
patrimônio. 

B. MANUTENÇÃO FINANCEIRA 

Os Recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são provenientes 
principalmente de: 
- Convênio de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS; 
- Contratos de prestação de serviços com operadoras de planos de saúde; 
-Auxtlios e subvenções dos poderes públicos; 
- Donativos de pessoas físicas e jurídicas; 
- Contribuição dos membros de sua Irmandade; 
- Outras fontes de recursos, tais como alugueis e arrendamentos. 

(]~ ~~!11H. Feimaa 
'· cc -Cont:.bilicleóe 
.... . : 1 .. ;"W.."-:" ~ 553-0I! 
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I - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

OTA 02 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 

s Demonstrações Contóbeis foram elaboradas de acordo com as Leis e Normas Contábeis Brasileiras, 
consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei n52 6.404/76), incluindo suas posteriores 
alterações com a Lei n!2 11.638/2007, 11.941/09 e 12.101/09, nos Pronunciamentos Técnicos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. 
Observam também exigências do Decreto Lei n52 7237/10, da Portaria do MS níl 3355/10 e Resolução do 
CNAS n52 109/09. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com as do exercício 
anterior. 

III- RESUMO DAS PRINCIPAIS DIRETRIZES E POLÍTICAS CONTÁBEIS. 

NOTA 03 - Principais Práticas Contábeis 

A. RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS 
Contas de RECEITAS e DESPESAS são reconhecidas e contabilizadas mensalmente segundo o 
regime contábil de competência. 

B. MOEDA DE APRESENTAÇÃO 
As demonstrações contábeis são apresentadas em "Real", que é a moeda corrente no País. 

NOTA 04 - SALDOS CONTÁBEIS 

A· ATIVO CIRCULANTE 
As contas a receber de curto prazo estão registradas pelo valor original, incluindo quando 
aplicável, os rendimentos auferidos. 

1. SALDO DE CAIXA E BANCOS 

1.1- Contas de livre movimentação da entidade, não vinculadas a convênios públicos, a seguir 
relacionadas: 

' 
Contas 2018 2017 

1--

Caixa 9.954,90 19.328,31 
Banco do Brasil S.A. conta 20470-6 0,00 10.025,31 
Caixa Econômica Federal conta 2265-1 124,41 36,43 
Banco do Brasil S.A. conta 9147-2 0,00 24.188,41 
Banco Santander Brasil S.A. conta 1825-7 1.188,00 911,55 
Banco Bradesco S.A. conta 5734-7 1,00 1,00 
Banco Santander Brasil S.A. conta 3105-2 0,00 0,00 
Caixa Econômica Federal conta 2903 0,00 0,00 
Total 11.268,31 54.491,01 

2 



1.2.- Contas de livre movimentação da entidade, vinculadas a convênios públicos, a seguir 
relacionadas: 

Contas 2018 2017 
Banco do Brasil S.A. conta 100110-5 0,00 405.758,41 
Banco do Brasil S.A. conta 42548-6 0,00 4.390,42 
Banco do Brasil S.A. conta 42784-5 0,00 0,35 
Banco do Brasil S.A. conta 52175-2 0,00 0,00 
Banco do Brasil S.A. - 53.061-1 convênio Unifae 0,00 0,00 
Banco do Brasil S.A. - convenio PMS!BV 0,00 0,00 
Total 0,00 410.149,18 

2. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo total da aplicação, acrescido dos rendimentos 
correspondentes, apropriados até a data do encerramento do balanço, com base no regime de 
competência e estão aplicadas na modalidade de curto prazo. Também estão divididas em dois 
grupos: 

2.1 - Contas de aplicações financeiras, não vinculadas a convênios públicos, a seguir 
relacionadas: 

Banco 2018 2017 
Banco do Brasil S.A. conta 20470- 2.099.12 19.919,14 
Banco Santander Brasil S.A. conta 1825-7 32.883,14 38.241,49 
Banco Santander Brasil S.A. conta 3105-2 100,52 177,80 
Banco Santander conta 186-4 0,00 393,89 
Banco Bradesco S.A. conta 5734 1.131,12 5.878,37 
Caixa Econômica Federal conta 2263 31.651,38 1.123.887,14 
Caixa Econômica Federal conta 2903 356.486,77 336.591,44 
Banco do Brasil S.A. 9147-2 4.947,67 0,00 
Total 429.299,72 1.525.089,27 

2.2. - Contas de aplicações financeiras, vinculadas a convênios públicos, a seguir relacionadas: 

Banco 2018 2017 
Banco do Brasil S.A. conta 100110-5 277.416,96 0,00 
Banco do Brasil S.A. 53061-1 84.846,08 0,00 
Banco do Brasil S.A. 42548-6 638.445,72 0,00 
Banco do Brasil S.A. 52175-2 1.045,68 0,00 
Banco do Brasil S.A. conênio. Unifae 458,42 0,00 
Banco do Brasil S.A. PM A,quai 30.315,02 0,00 
Total 1.032.527,88 0,00 

3 1%!;;7 



3. CONTAS A RECEBER 

As contas a receber representam o faturamento da efetiva prestação de serviços 
médicos/hospitalares a pacientes, conforme abaixo: 

Descri cão 2018 2017 
Convênio SUS 766.287,07 1.614.765,05 
Convênios Pró Santa Casa e SUStentáveis 0,00 401.648,60 
Convênios com operadoras de planos de saúde 1. 769.463,12 1.586.361,63 
Total 2.535. 750,19 3.602.775,28 

- Convênio SUS - representa valores a receber por serviços prestados segundo as normas 
estabelecidas pelo Convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS). 
- Convênios Pró Santa Casa e SUStentáveis - representa convênios com a Secretaria de 
Estado da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo. 
- Outros convênios - representa convênios mantidos com outras Operadoras de 

Planos de Saúde. 

4. ESTOQUES 

Contas 2018 2017 
Estoque Medicamentos e Materiais Hospitalares 451.970,10 441.308,72 
Estoque de outros materiais 49.624,51 76.214,04 
Total 501.594,61 517.522,76 

- Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares e outros materiais de custeio 
estão valorizados pelo preço médio de compras. A contagem dos estoques apresentou 
uma divergência entre o ftsico e os relatórios no valor de R$ 114.627,96, que foi 
contabilizado como despesa. 

5. OUTROS VALORES E BENS 

Contas 2018 2017 
Cheaues a devositar 0,00 5.451,00 
Adiantamento de férias 53.125,82 66.667,92 
Adiantamento a fornecedores 3.605,85 20.850,97 
Outros créditos a receber 875.077,93 738.717,22 
Despesas antecipadas 40.388,96 922.907,44 
Total 972.198,56 1.754.594,55 

- Outros créditos a receber referem-se a cheques a receber, ajuizados, no valor de R$ 
187.495,92 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e 
dois centavos), contas a receber de arrendamento no valor de R$ 687.582,01 (seiscentos 
e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e um centavo). 
- Despesas antecipadas referem-se a valores a serem apropriados mensalmente de 
contratos de serviços no valor de R$ 388,96 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e 
seis centavos), e honorários advocatícios parcelados no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). 
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6. ATIVO NÃO CIRCULANTE 

6.1. DEPÓSITOS JUDICIAIS 
Representam depósitos recursais de ações trabalhistas diversas, no total de R$ 
23.079,21 [vinte e três mil, setenta e nove reais e vinte um centavos). 

6.2. ATIVO IMOBILIZADO 
Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor do custo de aquisição e de 
reavaliação espontânea. Os valores estão ajustados pela depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear. As taxas de depreciação são estabelecidas em função do 
tempo de vida útil de cada bem. Os valores existentes são os seguintes: 

Contas 2018 2017 
Edifícios e terrenos 34.879.485,38 34.879.485,38 
Maquinas e Equipamentos 6.667.466,02 6.232.593,74 
Equipamentos de Informática 717.648,93 717.300,93 
Móveis e Utensílios 2.253.167,31 2.196.838,82 
Veículos 56.039,77 56.039,77 
Subtotal 44.573.807,41 44.082.258,64 
(-)Depreciação Acumulada (20.894.490,38] (19.253.657,00] 
Total 23.679.317,03 24.828.601,64 

O pronunciamento CPC 01 requer que seja realizada avaliação da recuperabilidade de 
todos os itens integrantes do Ativo Imobilizado sempre que houver indício de perda. O 
objetivo da legislação é prevenir para que nenhum bem esteja registrado por valor 
maior que o da sua efetiva realização, quer seja pela venda ou pelo uso (dos dois o 
maior). A entidade avaliou os seus bens e não identificou perdas a serem registradas por 
valor realizável menor do que o valor contábil. Verifica -se, portanto, com evidências 
claras, que o Ativo Imobilizado tem seu valor inferior ao valor recuperável, motivo pelo 
qual não foi necessária a realização de provisão para perda sobre os bens patrimoniais. 

7. PASSIVO CIRCULANTE 

7.1. HONORÁRIOS MÉDICOS A REPASSAR 
No total das contas a receber do Convênio SUS e outros convênios , estão incluídos os 
valores de honorários médicos a repassar, no valor de R$ 2.778.017,89 (dois milhões, 
setecentos e setenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e nove centavos). 

7.2. FGTS A RECOLHER 
O saldo a recolher de FGTS dos empregados, no valor de R$ 4.620.778,90 [quatro 
milhões, seiscentos e vinte mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos) é 
composto de R$ 4.474.079;91 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, 
setenta e nove reais e noventa e um centavos) referente aos meses de junho de 2012 a 
agosto de 2017, está sendo recolhido conforme acordo como o Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Saúde e R$ 146.699,01 (cento e quarenta e seis 
mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo) referente ao mês de dezembro de 
2018. Os valores mensais estão sendo recolhidos sem atraso. 
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TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER 
São valores referentes a impostos retidos, atualizados até a data de encerramento do 
balanço, que perfazem o total de R$ 4..375.131,75 (quatro milhões, trezentos e setenta e 
cinco mil, cento e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) 

9. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 
Referem-se a parcelamentos de tributos junto à Receita Federal do Brasil, Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional. 

Curto prazo - Longo Prazo - Total do 
vencimento até vencimento até final do parcelamento 
31.12.2018 parcelamento a pa2ar 

RFB 236.438,77 0,00 236.438,77 
PrefMun.S! 58.881,39 1.064.597,58 1.123.478,97 
RFB- pert 87.269,16 879.964,03 967.233,19 
RFB- pert 77.570,40 782.168,20 859.738,60 
PGFN pert 167.550,60 1.689.468,55 1.857.019,15 
PGFN oert 60.630,96 611.362,18 671.993,14 
SRFn.prev. 21.814,68 69.079,82 90.894,50 
SRFn.prev 20.917,92 66.240,08 87.158,00 
SRFprev 70.620,00 223.630,00 294.250,00 
PrefMun.iss 6.374,40 11.473,92 17.848,32 
Total 808.068,28 5.397.984,36 6.206.052,64 

10. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 
Em virtude do elevado déficit causado pelo atendimento ao Convênio Sistema Único de 
Saúde - SUS, a SANTA CASA/oi obrigada a recorrer a empréstimo bancário, oferecendo 
como garantia o faturamento dos serviços prestados a este Convênio. Em 31/12/2018 a 
posição do empréstimo é a seguinte: 

Banco Curto prazo - Longo Prazo - Total do empréstimo 
vencimento até vencimento até apagar 
31.12.2018 setembro de 2027 

Cx Federal 12 X R$ 329.076,84 93 X R$329.076,84 
Total 3.948.922,08 30.604.146,12 34.553.068,20 
fu ros (3.156.560,07) (14.897.700,91 J (18.054.260,98} 

792.362,01 15. 706.445,21 16.498.807,22 

11. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 
Referem-se a salários a pagar de dezembro de 2017 e provisão de férias e encargos, 
calculadas com base em direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, 
incluindo os encargos sociais correspondentes. 

Contas 2018 2017 
Salários a vaaar 991.688,14 710.495,63 
Provisão de férias 1.315.392,73 1.711.458,84 
Encar.aos sobre provisão de férias 105.284,15 136.916,71 
Total 2.412.365,02 2.558.871,18 
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112. FORNECEDORES 

Contas 
Fornecedores 
Total 

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES PASSIVAS 

2018 
2.220.623,31 

2.220.623,31 

2017 
1.984.894,85 

1.984.894,85 

Contas 2018 2017 
Pensão alimentícia 1.133,80 1.066,62 
Repasse plano de saúde de empre.aados 125.836,26 145.843,00 

f-.'-'.R~ep~a~s~se~em_1""-'-'vre~s~ti_m~o_c_o_n~sia~·~n~a~do"-'-em~1"'-'--ore~~ª~ª~d_o_s~-+-~~~--'-5-4_.6~6~6~,8~5-+-~~~~----'~00 
Cheques emitidos não cobrados 155.609,74 33.773,82 
Conta corrente Sta Casa x Assoe.Mais Saúde 367.139,02 367.139,02 

~ln~d=e~n=iz~aLco~-e=s~a~p~ª~'ª~ª~r~~~~~~~~~--+~~~~-=2~.6~5~0~,0~0--+-~~~~----=~ºº 
Total 707.035,67 547.822,46 

1. A rubrica "Conta corrente Sta Casa x Assoe. Mais Saude, refere-se a valores 
repassados pela Associação Mais Saúde Santa Casa. Este valor foi acordado entre as 
partes, em 2017, que será quitado em 100 parcelas mensais e consecutivas, sendo o 
valor de curto prazo de R$ 367.139,02 (trezentos e sessenta e sete mil, cento e trinta 
e nove reais e dois centavos). 

14. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

14.1. PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADES 

Conforme quadro abaixo, baseado nas informações do Departamento jurídico, existem 
diversos processos judiciais trabalhistas, previdenciários e cfveis, sendo os processos 
PROVÁVEIS de perda no valor de R$ 454.751,97 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) , tendo sido mantido o 
provisionamento do valor de R$ 497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete mil reais}, para 
cobertura dos mesmos. Os processos POSSÍVEJS de perda somam o valor de R$ 
61.384.027,09 (sessenta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, vinte e sete reais e 
nove centavos). Os processos de perda REMOTA somam o valor de R$14.299,50 (catorze mil, 
duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). 

RESUMO DOS PROCESSOS PARA CONTABILIZACÃO DE RESERVAS- 2018 
Processo Provável Possível Remoto 
10122/2016 0,00 0,00 11.000,00 
1023412016 8.000,00 0,00 0,00 
1042212016 15.000,00 0,00 0,00 
1118712016 100.000,00 0,00 0,00 
1259612016 10.000,00 0,00 0,00 
0012206-09.2017 100.000,00 0,00 0,00 
0010020-76.2019 0,00 0,00 1.000,00 
257/2012 30.000,00 0,00 - 0,00 
1002561-37.2014 10.000,00 o,oaV- 0,00 

/ 
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1000030-75.2014 0,00 52.800,00 0,00 -
1000550-98.2015 30JJOO,OO 0,00 0,00 
1002066-56.2015 20.000,00 0,00 0,00 
1001223-57.2016 50.000,00 0,00 0,00 
1007383-64.2017 18.613,84 0,00 0,00 
1006816-33.2017 63.138,13 0,00 0,00 
0001354-70.2012 00,00 0,00 1.000,00 

0001183-40.2017 0,00 3.568.514,35 0,00 

0002516-71.2014 0,00 62.434,48 0,00 

0001964-33.2015 0,00 7.249.220,53 0,00 
0003355-86.2016 0,00 0,00 1.299,50 

002519-16.2016 0,00 508.923,59 0,00 

0002266-48.2004 . 0,00 1. 769.355,75 0,00 

0001436-62.2016 0,00 1.026.833,23 0,00 

0000113-85.2017 0,00 1.270.887,09 0,00 

5000197-98.2017 0,00 23.626.692,94 0,00 

0000849-06.2017 0,00 22.247.365,13 0,00 

0102478-26.2014 0,00 1.000,00 0,00 

TOTAL 454.751,97 61.384.027,09 14.299,50 

14.2. OUTROS DÉBITOS 

Contas 2018 2017 
Conta corrente Sta Casa x Assoe. Mais Saúde 2.355.808,54 2.692.35 2,51 

2,51 Total 2.355.808,54 2.692.35 

A rubrica "Conta corrente Sta Casa x Assoe. Mais Saude, refere-se a valores repassados 
pela Associação Mais Saúde Santa Casa. Este valor foi acordado entre as partes, em 
2017, que será quitado em 100 parcelas mensais e consecutivas, sendo o valor de longo 
prazo de R$ 2.355.808,54 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e 
oitoreais e cinquenta e quatro entavos). 

14.3. OUTRAS EXIGIBILIDADES 

Contas 2018 2017 
Provisões eventos a liquidar 1.305.573,90 857.48 5,26 

0,50 
0,00 
5,76 

Subvenf_ãO era investimentos 341.691,54 428.88 
Subvenção municipal para investimentos 311.850,00 349.65 
Total 1.959.115,44 1.636.01 

Provisões eventos a liquidar refere-se a saldo remanescente de reembolso aos SUS, de 
atendimento de plano de saúde; 
Subvenção para investimentos refere-se a valores recebidos para investimentos, que são 
baixados e contabilizados como receitas em igual valor à depreciação _dos bens 
adquiridos. 
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tl.5. RECEITAS 

As Receítas da Entídade são apuradas através dos comprovantes de recebímento, taís com O, 

avísos bancários, notas fiscais/faturas e outros, conforme demonstrativo: 

Descrição 2.018 % 2.017 % 
Convênio com SUS 26.062.396,88 53,44% 22.353.130,21 50,17% 

Outros convênios 17.131.623,00 35,13% 16.227.809,24 36,42% 

Receitas não operacionais 5.576.767,63 11,43% 5.974.931,40 13,41% 

Sub-total 48.770.787,51 100% 44.555.870,85 100% 
Receitas com isenção e 

5.507.787,57 0,00 trabalho voluntário 
Total 54.278.575,08 44.555.870,85 

Importante ressaltar o desequilíbrio exístente entre o volume dos atendímentos d o 
% 
o 
e 
a 

Convênio SUS, que em 2018 atendeu 26.349 pacientes/día, que corresponde a 78,42º 
dos atendimentos, conforme demonstra a nota 5/2, abaixo, enquanto que o faturament 
destes serviços gerou uma receita de R$ 26.062.396,88 (vinte seís milhões, sessenta 
dois mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) correspondente 
53,44% da RECEITA da Entídade. 

Neste ano de 2018, através de convênio firmado entre a Santa Casa e o Cent ro 
os Universitárío das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE, foram repassados 

valores de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos míl reaís) em 30/01/2018 e R$ 
m 
ão 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em 24/12/2018, que foram utilizados e 
pagamentos de compras de medicamentos e materiais hospitalares. Estes valores est 
informados na rubrica "Receitas não operacionais". 

As "Receitas com isenção e trabalho voluntário" reflete o mesmo valor contabiliza do 
como "Despesas com ísenção e trabalho voluntário", servindo somente para informaçã O, 

ta conforme demonstra a "Nota 6 - Isenção previdenciária e tributária usufruída" e "No 
12 - Trabalho voluntário". 

16. DESPESAS 

Descrição 2.018 % 2.017 % 
Prestação de serviços 

21.520.897,58 40,33% 21.177.519,27 42,89% 
médícos 
Materiais e medicamentos 5.863.229,92 10,99% 4.994.952,75 10,12% 

Despesas financeiras 4.652.877,08 8,72% 2.406.148,66 4,87% 

Despesa com pessoal 16.209.410,96 30,38% 15. 788. 772,33 31,98% 
Outras despesas 

5.117.133,46 9,58% 5.010.447,48 10,14% 
operacionais 
Sub-total 53.363.549,00 100% 49.377.840,49 100% 
Despesas com isenção e 

5.507.787,57 0,00 
trabalho voluntário 
Total 58.871.336,57 100% 49.377.840,49 100% 
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As despesas da Entidade são ap:.:n:Jas através de Notas Fiscais e Recibos e outras 
obrigações contábeis, em conforrilichíle com as exigência:; legais e fiscais. 

As "Despesas com isenção e trabalho voluntário" reflete o mesmo valor contabilizado 
como "Receitas com isenção e trabalho voluntário': servindo somente para informação, 
conforme demonstra a "Nota 6 - Isenção previdenciária e tributária usufruída" e "Nota 
12 - Trabalho voluntário". 

NOTA 5- PACIENTES ATENDIDOS E OUTROS 

1. CONVENIO SUS 
No cumprimento da sua missão institucional àe proporcionar atendimento pra 
todos, manter o atendimento aos usuários do Convênio SUS sempre foi mais que uma 
prerrogativa da SANTA CASA. Ao longo de sua história centenária, apesar da falta 
de reconhecimento e investimentos dos órgãos responsáveis pela SAÚDE PÚBLICA, a 
Instituição vem cumprindo a sua rnissão. O valor pago pela tabela do Convênio SUS 
não é suficiente para cobrir o custo dos atendimento dos seus pacientes. Importante 
ressaltar que os valores pagos pelo SUS referem-se a serviços efetivamente prestados 
pela entidade. 

2. INTERNAÇÕES PACIENTES/DIA 
As exigências da lei n9 12.101/4009, que regulamenta a Certificação da Filantropia, 
estão sendo perfeitamente cu.mpricjas, pois, conforme demonstra a tabela abaixo, o 
atendimento aos pacientes do Sistema Úniéo de Saúde - SUS, representam 78,42% 
de pacientes/dia. Destaque-se que a exigência legal engloba 60% dos atendimentos 
em internações e mais o atendimento ambulatorial. 

Descrição 2.018 % 2.017 % 
Pacientes/dia - Convênio SUS 26.349 78,42% 22.368 76,15% 

Pacientes/dia - Convênios e 
7.249 21,58% 7.007 23,85% 

particulares 

Total J3_.52EJ. 1.1JJJ!La Z.2.3.75 1.1JJJ!La 

NOTA 06 - ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA USUFRUÍDA 

A Isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2.018 é composta dos seguintes 
valores: 

Descrição 2018 2017 

Cota Patronal (JNSS+SAT +Terceiros) 3.860.215,16 3.691.393,36 

Cofins (3% s/ receita) 1.463.123,63 1.259.413,53 

Total 5. 3.Z.3.. 3.3.{l,,Z2 412,5.Q.8.Qg,8.2 
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OTA 07 - DOAÇÕES/ CAMPANHAS ~.; OUTROS 

oações: São transferências feitas em card.:c• ,,";;j i.:itivu de n.:cursos financeiros ou do direito da 
ropriedade de bens móveis e imóveis, <:r1."tl as jin:ilidodes de custeio, investimentos e 

'mobilizações, sem contrapartida do bene}Tciu clvs recursas. 
o exercício de 2018 a Irmandade recebei.1 de doações~ campanhas e outros, contabilizadas em 
eceitas de doaçõe:,~ o total de R$ 329.219,[12 {trezentcs e vinte nove mil, duzentos e dezenove 
eais e oitenta e dois centavos). 

OTA 08 - SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS/ AUXILIOS 

ubvenções: São as transferências derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do 
etor público a entidades, públicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com a 

manutenção e o custeio destas assim como para investimentos ao patrimônio, caracterizadas ou 
não pela contraprestação de bens de serviço da beneficiária dos recursos. 

Descrição Convênio n2 
Z.018 

Centro Universitário - Unifae 1.600.000,00 

Centro Universitário - Unifae 1.200.000,00 

Totul 2.800.000,00 
---

NOTA 09 - SUBVENÇÕES PA:RA INV!;:~TlMENTOS -APROPRIAÇÃO COMO 
RECEITA . . "· .. " ' 

.-, , . . · •;. 

. . . • , · ,• I 

O saldo da conta de Subvenção para lnvestin;entos, no valor de R$ 653.541,54 (seiscentos e 
cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e üm reais e cinquenta e quatro centavos), refere-se 
às subvenções recebidas: em 2011 no i•alÚ d~ R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); em 01 de 
junho de 2012 de R$ 90.000,00. (noventa mil r~àisJ; em 02/09/2015, no valor de R$ 98.556,00 
(noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), em 15/06/2015 no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais) e em 27 /03/2017 no valor de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta 
e oito mil reais), para INVESTIMENTOS, Sl:'ndo apropriada como receita, neste ano de 2018, o 
valor de R$ 124.988,96 (cento e vinte e quatr,:; mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e 
seis centavos), que corresponde a igual vclior da deprecfação dos equipamentos adquiridos 

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO 

No exercício de 2018 a entidade apurou um déficit final de R$ 4.592.761,49 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos}, 
tendo como consequência o aumento de :;~u p.;t:fmvnio líquido negativo. 
Como principais causas desse déficit podc-:;e enumerar: 

a) A defasagem da tabela de remunt?ra.;õo ào Sistema Único de Saúde - SUS; 
b) O aumento dos custos hospitalart.s comemplando reajustes de insumos, mão-de-obra e 

outros; 

A Mesa Administrativa tem tomaúo po.;i~· i:o visando aumentar as receitas operacionais e 
"duzi' custos pam mtabelew o eq u;J(b,;o eco nômico·financeb·o da Santa Cas~:_...--
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OTA 11- DESTINAÇÕES 

s recursos da Entidade foram aplicc;.,..,.:.· ··· ". _ .. ",; f 1:uiU;,;1.Ls institucionais, de conformidade 
om o Estatuto Social, e demonstrado p.Jlüs •.• , .... · De:>/i€Sos e I11 ves timentos Patrimoniais. 

OTA 12 -TRABALHO VOI.UN1'Ís.R.!O 

trabalho voluntário, exercido pelos m::m:.b;·as da Mesa Administrativa e Corpo de Voluntárias, 
stá estimado em valores correspondentes a /;arus dispe11didas à Entidade, como segue: 

esa Administrativa: Quatro reuniões me11sais, com média de freqüência de 10 pessoas, com 
proximadamente 1:30 hs. (uma hora e trinta minutos) de duração, perfazendo um total de 60 
sessenta) horas/mês ou 720 (setecentas e vinte) horus/ano, valorizadas em R$ 90.000,00 
noventa mil reais)/ ano; 

rovedor: atuação diária de aproximadamente 3 hs. (três horas), perfazendo um total de 66 
(sessenta e seis) horas/mês ou 792 horas/uno, valorizadas em R$ 99.000,00 (noventa e nove mil 
reais)/ ano. 

Tesoureiro: atuação diária de aproximadamwte lhs. (uma hora), perfazendo um total de 22 
(vinte e duas) horas/mês ou 264 horas/ww ,. ~·aforizadas em R$ 33.000,00 (trinta e três mil 
reais) /ano. 

Corpo de Voluntárias: 10 pessoas que jazem 4 hs.(quatro horas) semanais ou 192 (cento e 
noventa e duas) horas/ano, .valorizadas em a$ 24.000,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)/ 
ano. · · · '· ' · 

A valorização do trabalho voluntéirio"r.a ·E.. t,'}ade, perfaz um total anual de R$ 246.000,00 
{duzentos e quarenta e seis mil reais)/ ar.o:•; -.'·: 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
Utilidade Pública Federal - Decreto nº 1.324 - 3010811962 
Utilidade Pública Estadual - Decreto nº 36.227 - 0910211960 

Sa n ta C a sa d / / ·Carolina· Utilida e Pública Municipal - Lei nº 15 -17t02 1960 
lvf alheiron-~~~R_e=g-~-"-º_A_N._S_1_1 °_3_5_59_5_-o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros do CONSELHO FISCAL da Santa Casa de Misericórdia Dona 

Carolina Malheiros, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias e de posse do 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, elaborado por 

Paes de Menezes Auditores Associados S/S, do Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto, Mutações do Patrimonio e 

Relatório Circunstanciado Sobre as Deficiências de Controle Interno, após reunião com os 

Auditores Independentes e esclarecidas todas as recomendações, concluíram que as 

Demonstrações financeiras acima referidas, em todos os seus aspectos relevantes, estão 

adequadamente apresentadas e recomendam o encaminhamento para deliberação da 

Assembléia Geral. 

da Boa "sta, 22 de fevereiro de 2019. 

1 

-~ 
José Carl.os Guilgim 

CPF 615.648. 778-68 

(~ 
~B~nedito Tarifa 

CPF 717.9~§1rn.S-49 
' ..... : .. ..... 



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

A Provedoria da 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
São João da Boa Vista -SP 

Examinamos as demonstrações financeiras da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA 
MALHEIROS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA 
MALHEIROS em 31 de dezembro de 2018, 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 financeiras" . Somos independentes em relação a SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
r ~ 'igo 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. 

Parágrafo de ênfase 
A Entidade apresentou déficit contábil no exercício de R$ 4.592.761 ,49 (quatro milhões, quinhentos e noventa e dois 
mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), apresentando assim, um passivo a descoberto de R$ 
15.445.701 ,44 (quinze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) 
Devido aos sucessivos resultados deficitários na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA 
MALHEIROS nos últimos exercícios, a viabilidade econômica e financeira da Entidade está comprometida. 
De acordo com a Nota Explicativa de nº 14. 1, o montante das contingências contabilizadas como provável é de R$ 
454.751 ,97 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) e o total 
das contingências informadas pelo jurídico como possível, perfaz o montante de R$ 61.384.027,09 (Sessenta e um 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, vinte e sete reais e nove centavos). Caso a possibilidade de perda se concretize, 
a continuidade da Entidade estará comprometida. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
~ Administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 

Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato . Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem lucrativos com registro na CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 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 administração da Entidade são aqueles com resi>onsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos obJetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.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 financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem corno 
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 ás 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 

1lgações 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 financeiras 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 financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração 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 João da Boa Vista - SP, 11 de fevereiro de 2019 
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