
 

 14 

3.1.  APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco do Brasil - Subvenção 3.351 (1) -  585.352 
Banco do Brasil - Subvenção 58.225 (1) 2.827  83.724 
Banco do Brasil - Subvenção 58.119 (1) 4.439  339.439 
Banco do Brasil - Pronto Socorro 3.356 (2) 2.114.188  3.978.360 
Banco do Brasil - Subvenção 58.877(1) 121.298  - 
Total  2.242.752  4.986.875 
 
(1) Os valores acima são decorrentes de valores de subvenções que serão 
utilizadas em 2018. 
 
(2) O valor é decorrente da parte variável do convênio nº 88/2014. 
 
4. CONVÊNIOS PÚBLICOS E PRIVADOS A RECEBER 
 
 2017  2016 
    
SUS 1.619.808  2.420.262 
Unimed de Pindamonhangaba 233.555  885.474 
Fusex 30.966  37.261 
Convênio Pronto Socorro - Prefeitura Pindamonhangaba -  1.647.107 
Outros Convênios a receber - Prefeitura Pindamonhangaba  227.110  447.903 
Outros 435.103  193.890 
Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa (9.755)  (33.499) 
Total líquido 2.536.787  5.598.398 
 
4.1 CONVÊNIOS ESTADUAIS A RECEBER 
 
A Administração da Entidade optou em demonstrar contábil ativo não circulante e 
passivo não circulante os valores firmados de Convênios Estaduais a Receber. 
Nesse sentido os mesmos serão baixados, mensalmente, das contas de resultado 
mediante sua realização.   
 
5. ESTOQUES 
 
 2017  2016 
    
Material Consumo em Geral 35.629  34.094 
Drogas e medicamentos 324.885  445.357 
Material de Higiene Pessoal 22.104  25.878 
Material Clínico e Cirúrgico 321.988  463.075 
Outros 85.496  77.182 
Total líquido 790.102  1.045.586 
 

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

                                                                                 Nota          2018                       2017

ATIVO                                                                       Nota          2018                 2017
            2018                 2017

            2018                 2017

                     2018                 2017

19. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros mantidos pela entidade são demonstrados abaixo:
             2018                 2017

                     2018                 2017

Exercício de 2017
Internação

                     2018                 2017

                     2018                 2017

                     2018                 2017

                     2018                 2017

PASSIVO                                                                   Nota          2018                 2017

                                                                                                           2018                    2017

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhan-
gaba, fundada em 1863, é uma Entidade Civil 
sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, com 
sede e foro em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo.
Constituem os objetivos da Entidade:
a) Prestar assistência médico-hospitalar aos en-
fermos e acidentados;
b) Prestar assistência materno-infantil;
c) Prestar assistência médico-hospitalar gratuita-
mente a indigentes e necessitados.
A Santa Casa possui certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social concedido pelo 
Ministério da Saúde e renovado através da Por-
taria nº 1.433 de 01.09.2017, com validade para o 
período de 01.01.2018 a 31.12.2020.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis emanadas da legislação socie-
tária brasileira e levam em consideração a Norma 
Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) espe-
cífica para Entidades sem Finalidades de Lucros 
e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade para preparação de suas 
demonstrações financeiras.
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações contábeis estão apresentadas 
em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração das receitas e despesas do exercício
As receitas e despesas são registradas conside-
rando o regime de competência de exercícios, e 
são apuradas através dos comprovantes de re-
cebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos 
e outros. As despesas da entidade são apuradas 
através de Notas Fiscais e Recibos em conformi-
dade com as exigências fisco legais.
c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração use de julga-
mento na determinação e registro de estimativas 
e premissas que incluem a provisão para contin-
gências e provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. A liquidação das transações envolven-
do essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A 
entidade revisa as estimativas e premissas, pelo 
menos, anualmente.
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(1) Os valores acima são decorrentes de valores de subvenções que serão utilizadas em 2019.
(2) O valor é decorrente da parte variável do convênio nº 88/2014.

13. CONTINGÊNCIAS A PAGAR 
A entidade responde por processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível, peran-
te diferentes tribunais. A Administração da entidade, baseada na opinião de seus consultores 
jurídicos, constituiu provisão para contingências em 31 de dezembro de 2018 no valor de R$ 
571.605. (Em 31 de dezembro de 2017 - R$ 338.570), contabilizados no curto e longo prazo, para 
aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.
A consultoria jurídica responsável pelos processos administrativos junto ao Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo menciona possibilidade de “perda possível” para os processos 
sobre sua responsabilidade, no entanto orienta constituição de provisão no montante de R$ 
20.266.995. Os referidos processos estão em fase Administrativa e a Administração da Entidade 
optou em não constituir provisão.
A consultoria jurídica responsável pelos processos trabalhistas e cíveis apresentou relação de 
processos sobre sua responsabilidade, no entanto não classifica os mesmos por possibilidade 
de perda “provável, possível e remota”. Nesse sentido impossibilita a Administração avaliar a 
necessidade de constituição de provisão de contingências e os possíveis efeitos nas Demons-
trações financeiras.
14. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS A REALIZAR
Os valores registrados no passivo no montante de R$ 533.498 foram utilizados em 2018. (Em 
2017 – R$ 129.689).
15. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas 
durante os exercícios de 2018 e de 2017, correspondem aos montantes de R$ 4.107.033 e de R$ 
5.254.284, respectivamente.
16. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de 
sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre 
receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.
17. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Durante os exercícios de 2018 e de 2017 à Entidade apurou e contabilizou em contas de “receitas 
e despesas”, um custo de R$ 91.817 e de R$ 91.704, respectivamente decorrente de serviços 
voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como 
se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.
18. ATENDIMENTOS AO SUS
Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Entidade 
para o exercício de 2018 apurou percentuais de 95% de atendimento SUS – internação e de 75% de 
atendimento SUS - ambulatório, conforme demonstrativos abaixo:

ATA DO CONSELHO FISCAL
Aos 11 dias do mês de março de 2019, reuniram-se os membros do Conselho 
Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba para o fim de apreciar e 
deliberar sobre o balanço geral e demonstração das contas de resultados do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, apresentados pela Mesa Administrativa. Após 
analisarem detalhadamente os documentos apresentados, decidiram pela aprovação 
dos mesmos. Para constar, lavraram a presente ata e assinaram.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2019. 
Nei Santos Moreira               José Francisco Zan             Syllas Eduardo Pucinelli

Aos administradores da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
PINDAMONHANGABA 
Pindamonhangaba – SP

Opinião com ressalva
Examinamos as demonstraçães financeiras da 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMO-
NHANGABA, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patri-
mónio liquido e dos fluxos de caixa para o exercicio 
findo nessa data. bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo efeitos dos assun-
tos mencionados parágrafos abaixo, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE PINDAMONHANGABA 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 com ressalva
Conforme nota explicativa no. 13, a consultoria 

jurídica responsável pelos processos administrativos 
junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
menciona possibilidade de “perda possível” para os 
processos sobre sua responsabilidade, no entanto 
orienta constituição de provisão no montante de R$ 
20.266.995. Os referidos processos estão em fase Ad-
ministrativa e a Administração da Entidade optou em 
não constituir provisão.

Conforme nota explicativa no. 13, a consulto-
ria jurídica responsável pelos processos trabalhistas 
e cíveis apresentou relação de processos sobre sua 
responsabilidade, no entanto não classifica os mes-
mos por possibilidade de perda “provável, possivel e 
remota”. Nesse sentido impossibilita a Administração 
avaliar a necessidade de constituição de provisão de 
contingências e os possíveis efeitos nas Demonstra-
ções financeiras.

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 de-
monstrações financeiras”. 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 audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalva.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria sao aqueles 

que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corren-
te. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras como 
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expres-
samos uma opinião separada sobre esses assuntos.

A comunicação detalhada dos principais assun-
tos de auditoria no relatório do auditor, não é requeri-
da a essa entidade, sendo compulsória apenas para 
as empresas que tem ações, cotas, títulos cotados e 
registrados em bolsas de valores, ou negociados de 
acordo com os regulamentos de uma bolsa de valores 
reconhecida ou órgão equivalente, conforme NBC TA 
701 - item 5 do Conselho Federal de Contabilidade.

Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da entidade é responsável por 
essas outras informações que compreendem o relató-
rio da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financei-
ras não abrange o relatório da administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relató-
rio da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimen-
to 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 comuni-
car esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Entidade continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 

Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma 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 financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente 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 decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões 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 ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos 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 prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omis-
são ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos 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 divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir mo-
dificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das 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 con-
tinuidade operacional .

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais defi-
ciências significativas nos controles internos que iden-
tificamos durante nossos trabalhos.

Conforme NBC TA 700 - item 40(b) é compul-
sório apenas para as entidades listadas, o forneci-
mento também aos responsáveis pela governança, 
declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicados de todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

A descrição em nosso relatório de auditoria, dos 
assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveiS pela governança, considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações fi-
nanceiras do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria, confor-
me NBC TA 701 - item 5 é compulsório apenas as enti-
dades listadas. A obrigatoriedade desses assuntos às 
entidades listadas, não são aplicáveis a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamen-
te raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequên-
cias adversas de tal comunicação podem, dentro de 
uma perspectiva razoável , superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e 
outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.
e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades refe-
rem-se a saldos bancários de livre movimentação 
e aplicações financeiras de liquidez imediatas 
com baixo risco de variação no valor de mercado, 
e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo 
acrescido das receitas auferidas até a data do balanço.
Contas a receber
Os valores a receber, são contabilizados pelo re-
gime de competência, deduzidas das perdas efe-
tivadas.
Estoques
São demonstrados ao custo médio de aquisição, 
que não excedem o custo de reposição ou valor 
líquido de realização.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as respec-
tivas depreciações registradas pelo método linear, de 
acordo com às taxas mencionadas na nota explica-
tiva.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável 
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indi-
cadores de perda de valor. A Entidade não iden-
tificou qualquer evidência que justifica a necessi-
dade de provisão em 31 de dezembro de 2018.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patri-
monial. Quando aplicável os passivos circulantes 
e não circulantes são registrados em valor pre-
sente, com base em taxas de juros que refletem 
o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
g) Gratuidades e Assistência Social
Estão demonstradas conforme legislação vigen-
te Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 
8.242/14.
h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como 
receita quando recebidas. Demais despesas e re-
ceitas são apuradas pelo regime de competência
i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas 
finalidades institucionais, de conformidade com 
seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas 
Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando os valores recebidos e aplicados de 
subvenções e convênios específicos.


