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 COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - "Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis - Santa Casa de Andrarina

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO “LUCY MONTORO” DE FERNANDÓPOLIS
(Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0009-44 

Demonstrações Contábeis  
 (valores expressos em reais) 

(valores expressos em reais)
Ativo Nota Passivo Nota
Circulante  Circulante  
     Disponibilidades 3.1 222.419      Fornecedores 4.1 16.671
     Adiantamentos 3.2 16.277      Serviços médicos 4.2 28.753
     Estoques 3.3 182.685 4.3 7.546
     Despesas a Apropriar 3.4 2.004      Obrigações com Funcionários 4.4 102.136

     Obrigações Sociais 4.5 27.011
     Obrigações Fiscais 4.5 7.927
     Outras Obrigações 4.6 5.988

Não Circulante      Provisões de férias e encargos 4.7 149.763
     Imobilizado 3.5 1.061.643      Subvenção a Realizar - Custeio 4.8 77.588
    (-) Depreciação Acumulada (611.985)
     Benfeitorias Imóv. Terceiros 2.308.084
    (-) Amort. Acum. Benfeitorias (459.195) Não Circulante

      Receitas Diferidas 4.9 2.298.547

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

Nota
Receita Bruta de Serviços    
          Receitas com Contrato de Gestão 1.368.000

(-) Custo dos Serviços Prestados
          Custos dos Medicam./Materiais (69.581)
          Custos com Pessoal (986.456)
          Custos com Serviços Terceiros (316.996)

(Despesas) Receitas Operacionais
          Financeiras Líquidas 3.426
          Outras Despesas (56.986)
          Outras Receitas 95.836
          Doação/Donativos 9.714
          Despesas com Depreciações (96.974)

          Transferência p/ Passivo -  
          Subvenções a Realizar

5.1
50.018

 - 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Método Indireto

(A) Resultado Líquido Ajustado
-

Depreciação e Amortização 96.974
Provisão de Férias e Encargos 149.763
Receitas diferidas 81.313
(=) Resultado Ajustado

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante
Adiantamentos (16.277)
Estoque (182.685)
Despesas Antecipadas (2.004)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante
Fornecedores 16.671
Serviços médicos 28.753

7.546
Obrigações com Funcionários 102.136
Obrigações Sociais 27.011
Obrigações Fiscais 7.927
Outras Obrigações 5.988
Subvenções a Realizar 77.588
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante

Aquisição do imobilizado no período (178.288)

SALDO DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO -
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO
SALDO DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL 

Patrimônio 
Social 

Superávit/
        

Patrimônio
Liquido

 -  -  - 
Resultado do Exercício  -  -  - 

 -  -  - 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – 
SERVIÇO DE REABILITAÇÃO “LUCY MONTORO” DE FERNANDÓPOLIS 
- SRLM. CNPJ: 43.535.210/0009-44. Fernandópolis-SP.

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE ANDRADINA – SRLM FERNANDÓPOLIS, que 
compreendem o balanço patrimonial em  e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 

o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – SRLM 
FERNANDÓPOLIS em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
 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 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com 

de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 

Outras 

 A 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 e da governança 

A administração é responsável pela 
elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 
e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias 
Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 
e NBC TG 1000, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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 governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 

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 

falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 

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 uma incerteza relevante em relação a 

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 

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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 

trabalhos.
Araçatuba (SP), 06 de março de 2.018.

Contador CRC - 1SP164292/O-0

Contratado
Primeira Consulta 210 252
Consulta Subsequente 960 1.536

Total
Consulta Não Médica 1.800 2.434
Sessões 9.294 9.288

Total
Órteses 72 121
Meios de Locomoção 72 39

Total
2.478 2.299

Grupos 150 177
Pacientes atendidos 750 847

O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO “LUCY 
MONTORO” DE FERNANDÓPOLIS - SRLM 

se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade 

01 de julho de 2017, foi celebrado o Contrato de Gestão Processo Nº 
001.0500.000.018/2017, entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado 
de São Paulo e a Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa 
Casa de Andradina, para regulamentar o desenvolvimento das ações 
e serviços de saúde no 

com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para 
PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem 
Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em 
conformidade com a Lei nº 6.404/
individuais, segregada do balanço da Irmandade da Santa Casa de 

Os ativos estão demonstrados 
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável os rendimentos, 
atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de 
mercado. Composto do caixa, contas correntes 

até a data do balanço.

DISPONIBILIDADES
SRLM FERNANDÓPOLIS

Caixa 1.202,42
Bancos -
Aplicações 221.216,23
TOTAL

Refere-se a adiantamentos de férias a funcionários.

ADIANTAMENTOS
SRLM FERNANDÓPOLIS

Adiantamento de Férias 16.276,51
TOTAL

Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, 
avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

ESTOQUES
SRLM FERNANDÓPOLIS

Medicamentos 12.259,12
Materiais 124.073.42
OPM 46.352,35
TOTAL

Refere-se ao prêmio de seguros do prédio e do 
veículo a apropriar. Os bens imobilizados são registrados 
e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os 
respectivos encargos de depreciação.

Conta Saldo Líquido

Móveis e Utensílios 10% 346.667 1.139 347.806 (187.821)

Máquinas e Equipam. 10% 4.626 - 4.626 (2.551)

Instalações 20% 20.093 - 20.093 (18.084)

Equip. Proc. Elet. Dad. 20% 244.588 - 244.588 (241.188)

Apar. Equip. Médicos 10% 267.381 177.149 444.529 (162.340)

Benfeit. em Imóv. Terc. 4% 2.308.084 - 2.308.084 (459.195)

TOTAL

São demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações incorridos. 
Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos os títulos ainda não 

se encontram vencidos. Referente a valores 
a serem pagos a título de honorários aos médicos contratados pelo 
SRLM Fernandópolis para atendimento dos pacientes.

Referente a valores a serem pagos a títulos de 

Demonstrados nesse subgrupo, os 
valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, 
direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos 
encargos trabalhistas e diversos valores descontados da folha de 
pagamento que serão repassados.

SRLM FERNANDÓPOLIS
Salários e Ordenados a Pagar 116.726,70
TOTAL

Refere-se a valores retidos de 
funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos 
e contribuições, que a Entidade deverá recolher em 2018.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS
SRLM FERNANDÓPOLIS

Inss a Recolher 11.711,57
Fgts a Recolher 12.382,90
Pis s/ Folha Pagto a Recolher 1.717,06
Inss PJ a Recolher 2.900,64
TOTAL
Irrf s/ Salários a Recolher 11.517,07
Irrf s/ Serviços PJ a Recolher 2.156,40

6.703,64
Iss a Recolher 3,25
TOTAL

Corresponde ao valor a ser repassado a OSS 
Irmandade da Santa Casa de Andradina referente ao rateio de despesas 
administrativas. Corresponde 
ao saldo da provisão das férias e seus respectivos encargos. 

Ficam registradas nesse subgrupo, na 
rubrica denominada Subvenções a Realizar, a diferença entre os 
valores recebidos da Secretaria do Estado e as despesas já realizadas 
pela Entidade ainda tem para realizar no SRLM Fernandópolis. 

Conforme determinado nas 

Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas 
a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de 
resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de 
imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem. Desta forma, 
a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para 
investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza 
como depreciação do bem imobilizado. 

Por se tratar de um Contrato de 

Estado da Saúde, a administração da Entidade entende que a diferença 
entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve 
ser apresentado como resultado do exercício. Os valores apurados são 
transferidos para conta do passivo, conforme explicitado na nota 4.8, e 
representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público. 

São demonstrados a seguir, 
os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, 
gozadas durante o exercício.

ISENÇÕES
SRLM FERNANDÓPOLIS

Inss - Cota Patronal 251.111
73.092

TOTAL
Conforme explicado na nota 5.1, a Entidade não 

forma patrimônio social uma vez que transfere os valores pendentes de 
utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS 
junto ao Órgão Público a qual mantém contrato. 

Fernandópolis-SP, 31 de dezembro de 2017.

 Diretor Presidente    Diretor Financeiro    CRC-1SP272688/O-6
   092.739.258-55      031.613.078-87               294.928.938-00


