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SANTA CASA – 2012

Fazer um balanço de nossa caminhada nos faz rever 
os passos dados em direção a realizações alcan-
çadas e certos desacertos em consonância com as 

propostas da entidade. Realizações, com certeza, as te-
mos em quantidade. Foram dados passos seguros para a 
estabilização financeira. Assumimos com afinco a parte 
do novo Pronto Socorro. Tivemos a ousadia de lançar 
nossa gestão para a Santa Casa Castelense. Consegui-
mos manter em dia nossos compromissos de filantropia 
e financeiros. O grupo gestor se empenhou em dar uma 
presença firme e constante na condução da entidade. 
Formamos um corpo unido, sempre com interesse no as-
pecto do humano, seja na direção dos nossos colabora-
dores, sejam em direção aos que necessitam de nossos 
serviços. Mas nem tudo foi realização positiva. Tivemos 
sérias dificuldades em manter um diálogo nas diversas 
esferas que seriam fontes seguras de manutenção. Na 
esfera federal as destinações das emendas parlamentares 
estão estagnadas, sem se saber quando serão liberadas. 
Na esfera estadual a novela da contratualização sufoca 

nossos compromissos com os profissionais, com 
os fornecedores e funcionários. Altos e baixos! 

Quem olha no retrovisor de nossa história 
vai perceber esses altos e baixos. Graças 
a Deus tivemos mais altos que baixos. Pu-
lamos de uma previsão de pouco mais de 
cinco milhões no nosso primeiro balanço 
financeiro para mais de cinqüenta milhões 
nesta nossa última assembléia. Ousadia! 
Com certeza devemos muito aos nossos 
companheiros de caminhada. Que so-
frem conosco, mas que também se ale-
gram conosco em cada conquista e em 
cada passo dado em direção ao bom 
desempenho de nossa Santa Casa de 
Misericórdia. Que Deus recompense a 
todos!

Mons. Antonio Romulo Zagotto
Presidente



MENSAGEM DA SUPERINTENDENTE

Agradecer a Deus por mais um ano de muito trabalho 
e de grandes dificuldades. Agradecer a compreensão 
dos nossos clientes pelos transtornos ocasionados pela 

grande obra de reforma e ampliação do serviço de urgência/
emergência que está contemplando a expansão e moderniza-
ção do Pronto Socorro, do CTI e da Unidade de Internação 
Nossa Senhora da Penha. 

Agradecer e reconhecer o esforço, a dedicação e o empenho 
de todos os funcionários e corpo clínico pela habilidade na 
condução do atendimento aos pacientes, mesmo no descon-
forto gerado pelas obras e nas adversidades ocorridas ao 
longo do período. 

Agradecer a parceria do Governo do Estado e ainda dos di-
versos prestadores de serviço que não estão medindo esfor-
ços na realização das obras em andamento.

A mensagem do presidente Mons. Antonio Romulo Zagotto, 
se resume num elenco de realizações alcançadas e aquelas 
que ficaram na lentidão dos  caminhos da burocracia gover-
namental , da qual as instituições filantrópicas prestadoras 

de serviços de saúde para o SUS são submetidas. 
Os nossos percentuais de atendimento indi-

cam a relação de dependência que a insti-
tuição possui frente ao gestor público de 
saúde.

 Somos movidos pelos desafios que os 
serviços de saúde apresentam todos os 
dias e cada vez maior em números e 
complexidade.

 Por tudo isto a vida continua sendo 
a nossa maior motivação, com a 
graça e iluminação de Deus.

Nercedes Canal
Superintendente
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Missão
Garantir soluções em serviços de assistência à saúde,
elevando a qualidade de vida com inovação, 
visando à auto-sustentabilidade com 
humanização e ética cristã para a comunidade
e colaboradores.



 Fundação da Santa Casa Cachoeiro;

 Inicio dos Serviços de Secretaria, Portaria, Econômicos e Religiosos;

Implantação de Contabilidade de Custos, Serviços de Nutrição, Dieté-
tica e Lactário, 2 Salas Cirúrgicas e Central de Esterilização;

Inauguração do CTI, com 9 leitos e modernos equipamentos.
Instituição da CCIH, a primeira no Espírito Santo e a quinta no Brasil;

Conquista do Credenciamento de Residência Médica;

Criação do Plano de Saúde da Santa Casa e implantação dos aparelhos 
de Tomografia Computadorizada e Ultra-Sonografia;

Inauguração da nova UTI, com 17 leitos, e da creche para funcionários;
Inauguração do Instituto da Mulher.

Aquisição dos primeiros computadores e Softwares;

Inauguração do Serviço de Ortopedia e Traumatologia;

Instalação dos Serviços de Cintilografia - conquista do credenciamen-
to de Urgência e Emergência;

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim assume o controle da Santa 
Casa.

Inicio do trabalho de resgate de credibilidade da Instituição;

Conquista de regularização cadastral;

Renovação do parque de equipamentos com recursos da Secretaria 
Estadual de Saúde (SESA);

Aquisição de nova Central de monitoramento de leitos da UTI e im-
plantação de novo sistema de informática com prontuário eletrônico;
Contratualização com o Governo do Estado para reforma e ampliação 
do Pronto Socorro, CTI e uma enfermaria;

Saneamento das dívidas trabalhistas.

Inicia das obras de reforma e ampliação do Pronto Socorro, CTI e uma 
enfermaria;

Gestão Histórica - Resumo Histórico
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Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº. 1.264, de 26/10/1968;

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 4.478, de 28/11/1990;

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Presidente da República, em decreto de 
22/11/1991;

Atestada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da saúde - CEBAS SAÚDE;

Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social;

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social;

Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim;

Filiada à Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo;

Filiada ao Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Sul do Estado do Espírito 
Santo;

Certificada com Registro no Ministério da Justiça - para manutenção do título de Utilidade 
Pública Federal;

Credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como referência no atendimento a pacientes 
nas seguintes especialidades:

Urgência e Emergência;
Nefrologia e Transplante de Rins;
Captação de Órgãos;
Ortopedia e Traumatologia;
Neurologia/ Neurocirurgia;
Obstetrícia.

Reconhecida como melhor hospital do Estado na realização de trabalhos para captação de órgãos;

Homenageada por organização religiosa pelos relevantes serviços prestados na área ambiental;

Reconhecida por empresa multinacional como único hospital do Estado a possuir completo 
sistema de monitoramento de leitos hospitalares no CTI;

Certificada como Organização Social pelo Governo do Estado do Espirito Santo conforme lei 
complementar nº. 489/2009;

Homenageada pela ONG Pró Vidas por  trabalho destaque em captação de órgãos;

Certificada por Excelência em exames laboratoriais emitido pelo Sociedade Brasileira de Análises Clínicas;

Títulos, Certificações e Filiações
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Início das obras de reforma e ampliação do Pronto Socorro, CTI, UADC e uma enfermaria SUS;

Reforma das instalações da Maternidade;

Implantação de novo organograma;

Inicio da administração da Santa Casa filial Castelo;

Lançamento do Livro histórico de 110 anos da Instituição;

Aquisição de equipamentos para os setores de Laboratório e Banco de Sangue;

Compra de equipamentos através do Programa Urgência e Emergência da Santa Casa Cachoeiro 
e do Instituto Pró Vitae;

Avanço no Projeto Sócio Mantenedor através de captações por meio de telemarketing

Levantamento da área patrimonial

Implantação de Unidade Interligada de Registro Civil

Lançamento de livro com cartuns para explicar a história da instituição a alunos da rede pública 
de ensino.

Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira ganha personalidade jurídica através do Instituto Pró vitae

Relato 2011 - Destaques
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Visão
Ser reconhecido como hospital referência
em alta complexidade de urgência/emergência
e traumas na Região Sul do estado do Espírito Santo.
Efetivar a diversificação dos serviços e clientes,
de forma a ser auto-sustentável.



Gestão do Cuidado
 
Panorama Geral

Capacidade Instalada:
Total Geral de Leitos: 178
Leitos SUS:145
Leitos Particular/ Convênios: 33
Sala cirúrgica: 5
Corpo Clínico: 135
Colaboradores: 781
Área Total: 10.167,25 m²
Área Construída: 7.892,63m ²

Especialidades:
Alergia e Imunologia
Anátomo-Patologia
Anestesiologia
Angiologia e Cirurgia Vascular
Buco Maxilofacial
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e Reparadora
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva
Ginecologia e Obstetrícia
Hematologia e Hemoterapia
Médico do Trabalho
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Radiologia e Ultra-sonografia
Urologia

Serviços Técnicos e Assistenciais
Ambulatório
Banco de Sangue
Centro Cirúrgico
Hemodiálise
Internação
Laboratório de Análises Clínicas e patológica
Maternidade
Pronto Atendimento
Pronto Socorro
Serviço de diagnóstico por imagem
Serviço de endoscopia
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Acolhimento com Classificação de Risco
O Projeto de Acolhimento com Classificação de Risco é a se-
gurança de que todos os pacientes SUS serão encaminhados 
corretamente aos serviços especializados, além de qualificar 
os serviços prestados.
Para 2012 o hospital se prepara para a reformulação deste 
projeto que existe desde 2008 e passará a contar com uma 
nova estrutura física apropriada ao atendimento.

Training Júnior
O Programa Training Júnior desenvolvido em parceria 
com a Escola Técnica Apogeu, inseriu através de estágio 
40 técnicos em enfermagem na rotina hospitalar da insti-
tuição, com treinamentos práticos e monitorados, dando 
suporte operacional ao serviço de enfermagem.

Projetos e Programas

Conscientização para doação de órgãos
O Projeto de Conscientização para Doação de órgãos, 
elaborado pela Comissão Intra Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos do hospital, em 2011 realizou diversas 
visitas em escolas municipais com palestras sobre o tema, 
além de organizar o III Encontro de Conscientização para 
Doação de Órgãos.

Nutrição
O Programa Interno de Nutrição e Dietética conta com 
uma equipe especializada para recuperação e promoção 
de saúde dos pacientes e colaboradores da instituição, 
monitorando os mesmos com cardápios especializados 
e dietas especiais, além de realizar treinamentos de co-
laboradores de acordo com a legislação vigente para 
serviço de alimentação e em dietoterapia.
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Integração de Novos Colaboradores
O PINC – Programa de Integração de Novos Colaboradores 
aborda o histórico e atividades da instituição, normas, pro-
cedimentos, estrutura organizacional e benefícios, pro-
movendo um momento de socialização importantíssimo 
para o desempenho do novo colaborador. Em 2011 foram 
realizados 191 treinamentos relacionados ao programa.

Caminhada Ecológica
O Projeto Caminhada Ecológico desenvolvido em parce-
ria com o Instituto Pró Vitae, busca estimular a promoção 
de atividades físicas na natureza, além de transmitir aos 
colaboradores, parceiros e comunidade em geral, público 
do projeto, práticas de preservação ambiental e visita a 
pontos turísticos e históricos do Espírito Santo.

Educação Continuada em Serviços de Enfermagem
No Programa de Educação Continuada, os temas aborda-
dos são solicitados pelos Enfermeiros Supervisores de cada 
setor, após avaliações de necessidades. Com a escolha da 
temática um enfermeiro faz o direcionamento do encon-
tro e o Grupo de Estudo debate o tema utilizando artigos 
e casos clínicos.Durante o ano de 2011 foram realizados 31 
encontros, somando  172h de treinamentos, abordando 
temáticas variadas.

Voluntariado
O Projeto de Voluntariado em 2011 foi responsável pela 
promoção de 266 seções de Ginástica Laboral para co-
laboradores e acompanhantes.

A Ginástica Laboral é um conjunto de exercícios especí-
ficos que visam tanto a valorização como o incentivo à 
prática de atividades físicas para promoção de qualidade 
de vida, saúde e melhor desempenho das atividades pro-
fissionais.

Orientação a acompanhantes
A principal proposta do projeto é atuar junto aos acom-
panhantes, demonstrando a relevância da sua participação 
no processo de recuperação do paciente, além de orientar 
quanto às normas e rotinas do ambiente hospitalar.
Ao receber a autorização para acompanhamento do paci-
ente em período de internação o acompanhante recebe 
um manual com orientações sobre infecção hospitalar 
e demais questões levantadas sobre direitos e deveres.
Em 2011 o projeto prestou orientação a 2.542 acom-
panhantes que passaram pela instituição.

Reciclagem
Papeis, plásticos, óleo vegetal, pilhas e baterias na Santa 
Casa Cachoeiro tem destino certo. A correta destinação 
dos papeis e plásticos para reciclagem é o que sustenta as 
ações de humanização da instituição, já a coleta do óleo 
vegetal contribui para o desenvolvimento das ações da 
Casa de Apoio aos Portadores de Câncer da cidade. Pilhas 
e baterias são recolhidas e enviadas para empresa especí-
fica para decomposição, evitando que seus componentes 
tragam riscos a natureza.

Prevenção de acidentes de trânsito
O Projeto de Prevenção de acidentes de trânsito no ano 
de 2011 fez o monitoramento constante dos dados es-
tatísticos de acidentes e elaborou relatórios informativos 
para os veículos de comunicação na busca de conscien-
tizar motoristas e motociclistas quanto à importância da 
direção segura.

Consumo Consciente
O Projeto Consumo Consciente em desenvolvimento des-
de 2010, conseguiu através de ações de conscientização 
junto a colaboradores a troca de alguns equipamentos 
elétricos antigos e uma economia de R$ 48 mil em gastos 
com o pagamento de energia.
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O trabalho desenvolvido pelas Comissões são responsáveis pela padronização dos processos internos e pela 
qualidade e segurança dos serviços prestados aos nossos clientes. Compostas por profissionais multidisciplinares, 
cujas responsabilidades variam conforme suas especificidades individuais, tem como objetivo a preservação da 
vida, a promoção da saúde das pessoas e do ambiente, a melhoria de processos, a humanização, a segurança e o 
desenvolvimento. Atualmente o hospital dispõem das seguintes comissões:

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

Prevenção de Acidentes

Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT

Farmácia e Terapia

Ética Médica

Ética de Enfermagem

Economia de Energia

Redução Permanente de custos

Revisão de prontuário e óbitos

Grupo de Trabalho de Humanização

Comissões

14



Negócio
Promover soluções integrais em saúde,
com tranqüilidade, conforto e segurança.



Gestão Administrativa

Organograma
O Organograma é uma forma de visualizar a entidade como um todo, surgindo da necessidade de 
apresentá-la num gráfico, que mostra, de forma imediata, as relações funcionais, os fluxos de autori-
dade e responsabilidade e as funções organizacionais da empresa.

Como ação estratégica em 2011 a Instituição fez a revisão de sua estrutura organizacional na busca de 
facilitar o funcionamento da entidade e o conhecimento de suas relações estruturais. O novo organo-
grama foi elaborado com base em novos conceitos administrativos.

ASSEMBLEIA
GERAL

CONSELHO
FISCAL

CONSELHO 
DELIBERATIVO

UNIDADE
AUTÔNOMA

CENTRO DE
ESTUDOS CONSELHO 

CONSULTIVO
CONSELHO 

CONSULTIVO

UNIDADE
AUTÔNOMA

PRO-VITAE
LAR DE IDOSOS

COMISSÕES E
COMITÊSORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

SANTA CASA CACHOEIRO
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

SANTA CASA CASTELENSE

SUPERINTENDÊNCIA

COMISSÕES E
COMITÊS
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A Santa Casa Cachoeiro em 2011 realizou diversos procedimentos, ultrapassando os 60% 
destes em cumprimento a sua condição de filantropia.Como referência em atendimentos 
de Urgência e Emergência a entidade trabalha sua gestão com base em tradição, história 

institucional, aprimoramento dos cuidados , visão administrativa com foco na otimização de seus 
procedimentos, através de uma linha progressiva de crescimento, tendo como base os resultados 
alcançados mensalmente. 

A administração da entidade nos últimos 10 anos foi se estruturando com foco na implantação 
de novas ações e serviços que refletem em promoção de qualidade de vida. Através dos gráficos 
abaixo é possível observar os principais resultados alcançados pela Santa Casa Cachoeiro, com base 
em estatísticas apuradas pela própria entidade.
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VÍTIMAS DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NO SETOR DE PRONTO SOCORRO (PERÍODO 2007-2011)

TIPOLOGIA

VÍTIMAS DE ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO

VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO

Total

VÍTIMA DE ARMA BRANCA

VÍTIMA DE ARMA DE FOGO

VÍTIMA DE AGRESSÃO FÍSICA
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Evolução dos atendimentos no Pronto Socorro (2007-2011)
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Desempenho Assistencial   

Pronto Socorro
A Santa Casa Cachoeiro é referência regional em atendimentos de politraumatizados e de urgência 
e emergência, especializados em Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Neurocirurgia,  Nefrologia, 
Cirurgia Geral, Vascular, Pediatria Neonatal e Maternidade, para isso é o único hospital do sul do Estado 
com Pronto Socorro aberto 24 horas.
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DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE PACIENTES SUS E NÃO SUS REF. 2011 

PERÍODO TOTAL DE 
INTER-

NAÇÕES SUS 

TOTAL DE 
AMBULATÓRIO 

E HD SUS 

TOTAL
 INTERNAÇÕES 

SUS + 
AMBULATÓRIO 

E HD  

TOTAL DE 
INTERNAÇÕES 

NÃO SUS

TOTAL DE 
AMBULATÓRIO 

NÃO SUS

TOTAL
 INTERNAÇÕES  

+ AMBU-
LATÓRIO NÃO 

SUS

TOTAL GERAL DE 
ATENDIMENTOS 
SUS E NÃO SUS

% DE SUS % DE NÃO SUS TOTAL DE
PACIENTE 
DIA SUS

TOTAL DE
PACIENTE DIA 

NÃO SUS

12,52% 

11,44% 

11,89% 

14,17% 

13,49% 

10,87% 

12,07% 

12,98% 

13,61% 

13,39% 

12,25% 

13,49% 

12,66% 

32.145

37.312

34.669

33.318

37.224

38.442

35.430

37.539

35.143

36.030

36.740

35.450

429.442

4.025

4.270

4.122

4.721

5.023

4.178

4.277

4.873

4.782

4.826

4.501

4.782

54.380

3.664

3.885

3.736

4.329

4.617

3.802

3.845

4.464

4.385

4.436

4.155

4.414

49.732

361

385

386

392

406

376

432

409

397

390

346

368

4.648

28.120

33.042

30.547

28.597

32.201

34.264

31.153

32.666

30.361

31.204

32.239

30.668

375.062

27.376

32.211

29.636

27.746

31.282

33.407

30.268

31.836

29.457

30.477

31.462

29.829

364.987

744

831

911

851

919

857

885

830

904

727

777

839

10.075

01/2011

02/2011

03/2011

04/2011

05/2011

06/2011

07/2011

08/2011

09/2011

10/2011

11/2011

12/2011

TOTAL

87,48%

88,56%

88,11%

85,83%

86,51%

89,13%

87,93%

87,02%

86,39%

86,61%

87,75%

86,51%

87,34%

3.946

3.784

4.147

4.624

4.082

4.035

4.208

3.908

4.065

3.761

3.792

4.228

48.580

606

750

674

829

881

730

728

612

705

647

656

607

8.425

TOTAL DE PACIENTE DIA EM %       85,22% 14.78%

Internações

Para atender a população sul capixaba a entidade conta com um total geral de 178 leitos, distribuí-
dos em 13 unidades de internação, para atendimento dos diversos convênios e de todas as especiali-
dades médicas do corpo clínico.
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Procedências de internações

MOVIMENTO DO SETOR DE INTERNAÇÃO 
DE ACORDO COM A PROCEDÊNCIA (2011)

QUANT.INTERNAÇÕES 
Cachoeiro de Itapemirim
Vargem Alta
Marataízes
Castelo
Itapemirim
Presidente Kennedy
Atilio Vivacqua
Rio Novo do Sul
Mimoso do Sul
Muqui
Guaçuí
Alegre
Jeronimo Monteiro
Iconha
Muniz Freire
Iúna

Ibitirama
Irupi

Piúma
Bom Jesus do Norte
Dores do Rio Preto
Alfredo Chaves
Divino São Lourenço
Diversos Estados
Venda Nova do Imigrante
Conceição de Castelo
Vila Velha

São José do Calçado
Apiacá
Vitória
Domingos Martins
Itaoca
Guarapari
Cariacica
Anchieta
Ibatiba
Afonso Cláudio
Diversos Municípios do Espírito Santo
Estado de Minas Gerais
Estado de São Paulo
Estado do Rio de Janeiro
Total

7560
441
439
364
365
299
280
254
250
218
214
211
199
180
124
120

99
49
45
26
22
19
18
17
16
16
13
12
12
12
12
11

9
8
7
5
5

29

20
10
35

12045

Internações Destaque em todo sul do Estado a Santa Casa Cachoeiro está sempre  de braços abertos 
para receber toda a população de Cachoeiro e região.
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Centro Cirúrgico

EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NO 
CENTRO CIRÚRGICO (2007 - 2011)

10.000

5.000

5.065 5.726
6.655 8.602 8.338

0
2007 2011201020092008

CIRURGIAS

Com apartamentos diferenciados e profissionais especializados, a Maternidade é tradição centenária 
e garante a segurança necessária para vivenciar um momento todo especial, a chegada do seu bebê.

Para as mamães estão disponíveis também serviços de urgência obstétrico. Se necessário, os pacientes 
recebem total suporte para transferências. Na Maternidade a equipe está de plantão 24h, com Serviço de 
Diagnóstico que permite a realização de exames rápidos.

Com cinco salas cirúrgicas e equipamentos avançados o setor está preparado para atendimentos de 
Urgência e Emergência, sendo grande parte da composição do número de cirurgias realizadas no 
hospital decorrentes a acidentes de trânsito.

Maternidade

Evolução dos Partos (2007-2011)

1.477
1.290 1.452 1.643 1.734

2010
2011

2009
2008

2007

Partos
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EVOLUÇÃO DAS SESSÕES (HEMODIÁLISES ENTRE 2007 - 2011)

2007

2011

2010

2009

2008

Hemodiálises

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

22.185

21.003

19.485

18.368

15.513

O Ambulatório atende de segunda à sexta-feira, contando com seis consultórios médicos, sala de cura-
tivos, sala de coleta laboratorial, equipamentos avançados, localização privilegiada e os melhores espe-
cialistas de todo sul do Estado, tendo como serviço destaque a especialidade de ortopedia, referência da 
Instituição, que em 2011 alcançou um número de 22.100 atendimentos.

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (2007-2011)

2007

2011

2010

2009

2008

Atendimentos

10.000 20.000 30.000 40.000

39.328

19.399

23.813

26.340

20.950

O Serviço de Hemodiálise é destaque no Estado, atendendo uma média de 150 pacientes de toda 
região sul, em três turnos. Nos últimos cinco anos o setor teve um crescimento de 60%, devido a 
adaptações e conquista de novos equipamentos, que influenciam na promoção de maior qualidade 
de vida a todas as pessoas que necessitam do serviço.

Ambulatório Geral e Ortopédico

Serviço de Terapia Renal Substitutiva
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Banco de Sangue

Evolução dos Atendimentos Serviço Social (2007-2011)
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EVOLUÇÃO DAS TRANSFUSÕES DE SANGUE E
HEMODERIVADOS (2007-2011)
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TOTAL
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TIPOLOGIA DOS ATENDIMENTOS EM PSICOLOGIA

Evolução dos Atendimentos Serviço Social (2007-2011)
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O Serviço Psicossocial, atua nas áreas 
de psicologia e assistência social, tendo 
como foco o atendimento a pacientes, 
familiares e colaboradores, o que facilita 
as relações e o contato entre os internos 
e a equipe, buscando identificar as mais 
diferentes expressões das relações soci-
ais e preservar os direitos dos pacientes 
como cidadãos, responsabilizando-se 
pelo seu bem-estar, visando  atender, 
apoiar no tratamento, auxiliar o paci-
ente no entendimento de seus senti-
mentos, prestar esclarecimentos sobre 
a doença e fortalecer o grupo familiar.

O Banco de Sangue da Santa Casa, atende a uma demanda espontânea de pacientes adulto e infantil 
para os mais diversos procedimentos médicos de Urgência e Emergência, para isso realiza anualmente 
diversas campanhas para fidelização e ampliação do número de doadores.

Serviço Psicossocial
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A Equipe de Fisioterapia é formada por profissionais especializados que atuam na prevenção e no trata-
mento de complicações músculo-esqueléticas, cardiorrespiratórias e neurológicas. O tratamento inclui 
exercícios para o restabelecimento das funções respiratórias e motoras com o uso de medidas terapêu-
ticas, visando otimizar o sucesso da terapia. O atendimento é realizado na Unidade de Terapia Intensiva, 
Unidade de Alta Dependência de Cuidados, Clínica Médica e Pronto Socorro. O atendimento da Fisiote-
rapia é parte fundamental no processo de reabilitação pois proporciona aos pacientes uma recuperação 
mais rápida, reduzindo as complicações e o tempo de internação.

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS FISIOTERÁPICOS (2007 - 2011)
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Evolução dos Atendimentos do Serviço de Nutrição e Dietética (2007-2011)
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Atendimentos

Serviço de Reabilitação
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EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS FISIOTERÁPICOS (2007 - 2011)
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Evolução dos Atendimentos do Serviço de Nutrição e Dietética (2007-2011)
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Atendimentos

Serviço de Nutrição e Dietética
O Serviço de Nutrição e Dietética possue importante papel para a recuperação dos pacientes, prin-
cipalmente no monitoramento dos pacientes com dietas especiais: nutrição parenteral e enteral. Os 
cardápios são personalizados e variados.
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QUADRO GERAL DOS EXAMES (2008 - 2010)

PROCEDIMENTOS 2009 2010 2011
Análises Clínicas

Anatomia Patológica

279.551 332.772272.180TOTAL
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TIPOLOGIA DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE APOIO

UNID. CONSERTOS

PACOTES ESTERILIZADOS

UNID.ATENDIMENTOS

SETORES/SERVIÇOS

TRANSPORTES

LAVANDERIA

MANUTENÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

ARQUIVOS

79.543

328.056
16.651

535.763

2.301

521.783

3.052

65.418

363.020
13.669

551.989

2.755

Comparativo do percentual de Efetivação de Doações Por Morte Encefálica

O Serviço de Diagnóstico é composto por Laboratório de Análises Clínicas, Patológicas e Diagnóstico 
por Imagem. Para os pacientes internos a Santa Casa trabalha com diagnósticos online e prontuário 
eletrônico, o que permite maior agilidade nas prescrições médicas e no acesso a medicações.

Diagnóstico
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O serviço de captação de órgãos é desenvolvido pela Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos 
e Tecidos para Transplantes da Santa Casa Cachoeiro com destaque no Estado pelo desenvolvimen-
to de um trabalho sério junto a familiares de vítimas de morte encefálica.

Captação de órgãos e Tecidos
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O movimento hospitalar é garantido pelo Serviço de Apoio, com suporte necessário as ações desen-
volvidas no hospital. Em 2011 eles começaram a ser pensados com base em critérios de economici-
dade e sustentabilidade.

Movimento Hospitalar
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As informações sobre os níveis de satisfação dos clientes constituem uma das maiores 
prioridades de gestão nas empresas comprometidas com qualidade de seus produ-
tos e serviços.

A Pesquisa de Satisfação é parte fundamental no processo de qualificação da instituição. 
No ano de 2011 os dados obtidos pela aplicação da pesquisa foram utilizados como base 
para treinamentos de qualificação e parâmetros de gerenciamentos. Foram preenchidos 
1965 formulários, com nível médio de satisfação entre ótimo e bom acima de 75%.

Serviço de Qualidade

A Santa Casa Cachoeiro possui um gru-
po composto por 781 colaboradores 
e o desenvolvimento de cursos e 

treinamentos é suporte ao programa orga-
nizacional do hospital.

Elaborado pelo Departamento de Recursos 
Humanos a promoção de cursos e treinamen-
tos desempenha um papel fundamental no 
gerenciamento de profissionais, contribuin-
do efetivamente para o melhor desempenho 
da instituição.

Em 2011 nossos colaboradores participaram 
de importantes treinamentos com destaque 
para o curso de libras, linguagem a ser adotada 
pela entidade em um trabalho para inclusão de 
deficientes.

Cursos e Treinamentos

Turma de libras- Formandos 2011
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- Respeito à tradição histórica da entidade;  
- Valorização dos recursos humanos; 
- Foco no cliente;
- Prestação de serviços de saúde dentro dos padrões técnicos e éticos profissionais;  
- Suporte psíquico–espiritual; 
- Não discriminação de raça, credo político e social;  
- Atualização técnico-científica; 
- Empreendedorismo e lucratividade com responsabilidade social e ambiental;
- Humanização através da educação, formação e informação;  
- Gestão através de planejamento; 
- Controle e racionalidade no uso de recursos.

Princípios



No ano de 2011 a Santa Casa Cachoeiro se trans-
formou em um canteiro de obras, além do início 
das obras de estruturação do Pronto Socorro, UTI e 
UADC e uma enfermaria, muitas ações foram realiza-
das na busca de ampliar e modernizar as estruturas 
da instituição.

- Início das obras de reforma e ampliação do Pronto 
Socorro, CTI e uma Enfermaria
- Construção de nova central de esterilização e uma 
sala administrativa para o Serviço de Fisioterapia
- Reforma dos quartos da Maternidade
- Reforma de área de acesso ao Centro Cirúrgico

Gestão de Resultados

Realizações
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Captação de Recursos

Observações:
Item 3. - Recurso cadastrado em 2011, com previsão de recebimento para início de 2012.
Item 6 - Recurso dividido em parcelas.
Item 7- Recurso aprovado, com previsão de recebimento para início de 2012.
Item 8 - Recurso cadastrado em 2011, com previsão de recebimento para início de 2012.
Item 9 - Recurso cadastrado em 2011, com previsão de recebimento para início de 2012.
Item 10 - Recurso cadastrado em 2011, com previsão de recebimento para início de 2012.
Item 11 - Recurso cadastrado em 2011, com previsão de recebimento para início de 2012.

AplicaçõesRecursoItem VALOR (R$)
Emenda Parlamentar – Dep. Hércules Silveira
Emenda Parlamentar – Dep. Hércules Silveira e Luzia Toledo
Emenda Parlamentar – Dep. Glauber Coelho
Governo do Estado – SESA
Governo do Estado – SESA
Governo do Estado – SESA
Eletrobrás Furnas
Emenda Parlamentar – Dep. Camilo Cola
Emenda Parlamentar – Dep. Camilo Cola
Emenda Parlamentar – Sen. Renato Casagrande
Ministério da Saúde – Proposta Voluntária
Convênio com Prefeituras - Programa Urgência/Emergência

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

20.000,00
30.000,00
70.000,00

1.243.594,63
1.227.951,83
1.582.510,84

79.000,00
500.000,00

2.000.000,00
150.000,00

83.000,00
157.000,00

Banco de Sangue e Laboratório
Banco de Sangue
Rouparia
Equipamento de diagnóstico
Equipamentos elétricos
Reforma e Ampliação PS/CTI
Equipamento para Laboratório
Custeio – Mat. Hospitalares
Equipamentos setores diversos
Equipamentos setores diversos
Berçário
Materias Hospitalares PS

Relatório de Captações 

A captação de recursos sustenta as ações de melhorias e estruração física da Santa Casa Cachoeiro. 
Atuando em conjunto com a diretoria da entidade, parlamentares e empresas socialmente respon-
sáveis o Setor de Captação de Recursos elabora projetos, planos de trabalhos, propostas de pa-
trocínios e cartas de parcerias, com base nas necessidades apresentadas, além de coordenar o rece-
bimento de doações e monitorar o andamento dos processos junto a órgãos governamentais.
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Através da Assessoria de Comunica-
ção 90% das pautas veiculadas na 
mídia sobre a Santa Casa Cachoeiro 

foram de repercussão positiva. O site da 
instituição recebeu 29.850 visitantes, que 
visualizaram suas páginas 127.333 vezes. 
O setor foi o responsável pela distribuição 
de 13.800 informativos e através do serviço 
de atendimento ao cliente online fez o en-
caminhamento de uma média 120 clientes 
aos serviços especializados oferecidos pelo 
hospital. 

Organizamos importantes Campanhas de 
conscientização para as seguintes causas: 
doação de sangue, captação de órgãos e 
redução de acidentes de trânsito.

Com suporte médico especializados a enti-
dade participou de importantes eventos da 
cidade como o show do artista Luan Santa-
na e da Dupla Jorge e Mateus, e a prestação 

Fortalecimento Institucional

de suporte a eventos como: Feira da Bon-
dade, Festa da Divina Misericórdia e ação 
social do SESI.

A Assessoria de Comunicação e Marketing 
também elaborou informativos online men-
sais, que visam manter clientes, colabora-
dores e parceiros atualizados com relação 
as ações desenvolvidas pela entidade.

Priorizando a política de privacidade dos 
pacientes internos, todas os boletins de 
ocorrências  são repassados diariamente a 
imprensa, via assessoria de comunicação.

A assessoria também é responsável pela 
elaboração semanal de relatório de ima-
gem, para suporte das ações gerenciais 
desenvolvidas pela diretoria da instituição 
e pelo monitoramento de informações por 
meio da pesquisa de satisfação do cliente 
SUS, particular e conveniados.
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Há alguns anos a expressão respon-
sabilidade Social Organizacional 
(RSO) está se incorporado à gestão 

organizacional das empresas, trazendo 
benefícios diretos e indiretos para as em-
presas socialmente responsáveis que de-
senvolvem práticas que as classificam 
como empresas cidadãs. Na administração 
do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, 
há 35 anos a Santa Casa Cachoeiro, trab-
alha sua responsabilidade social cuidando 
de uma média de 55 idosos carentes, ao 
qual disponibiliza uma sede, equipamen-
tos e profissionais especializados, para que 
estes vivenciem com tranquilidade uma fe-
liz idade. No ano de 2011 a instituição pas-
sou a contar com o suporte operacional do 
Instituto Pró-Vitae na administração do Lar 
e de alguns de seus projetos de estrutura-
ção, reformas e ampliações.

O Lar de Idosos “Adelson Rebello Moreira” foi fundado em 1974 e faz parte da história da Santa 
Casa, pois nasceu do sonho de um de seus médicos, Dr. Aristides Campos, que atendia na 
Santa Casa de Misericórdia a vários idosos carentes que recebiam altas e não tinham para 

onde ir, pois eram abandonados por seus familiares.

Dr. Aristides Campos sonhou com um lugar acolhedor para essas pessoas. Chegou a fundar a So-
ciedade de Proteção à Velhice Desamparada de Cachoeiro. Faleceu com 56 anos sem ver seu sonho 
concretizado.

 Dr. Adelson Rebello Moreira, genro de Dr. Aristides Campos e muito amigo do hospital, sentiu-se 
motivado a colocar em prática o sonho de Dr. Aristides. Conseguiu um terreno doado pelo Governo 
do Estado do Espírito Santo e fez toda terraplanagem com recursos próprios e com a ajuda de ami-
gos, concluindo a obra em 14 anos.

 Atualmente o Lar de Idosos conta com uma média de 55 idosos. Todos recebem assistência da Santa 
Casa de Misericórdia e do Instituto Pró-Vitae.  Está aberto para visitação ou qualquer outra iniciativa 
que possa ajudar a sustentar esta obra de caridade e humanização, abraçada com grande afinco pela 
Santa Casa Cachoeiro desde o início de sua construção.

Fortalecimento Institucional
Responsabilidade Social

Lar Adelson Rebello Moreira
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Filial Castelo

Panorama Geral
Total Geral de Leitos:62
Leitos SUS:43
Leitos Particular/ Convênios:19
Sala Cirúrgica:3
Corpo Clínico:27
Colaboradores:86
Área Total: 3898,45m
Área Construída: 2373,11m

Serviços Ténicos e 
Assistenciais
Pronto Socorro
Centro Cirúrgico
Maternidade
Laboratório de Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
Serviço de Nutrição e Dietética

Especialidades:
Cirurgia Geral
Ginecologia
Otorrinolaringologista
Plástica
Nefrologia
Cardiologia
Clínica Geral
Dermatologia
Obstétrica
Pediatra

2

2
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Filial Castelo
Em Julho de 2011 a convite do Governo do Estado e da Prefeitura de Castelo, município viz-
inho, a Santa Casa Cachoeiro assumiu o hospital da cidade, no qual abriu a Filial Castelo, de-
nominada de Santa Casa Castelense.

A Santa Casa Castelense é um hospital geral que atende ao Sistema Único de Saúde, particular 
e convênio, com a seguinte estrutura: pronto socorro, área de pediatria, obstetrícia, clínica 
médica, ortopedia, cirurgia geral e laboratório de análises clínicas. 

Com início da nova gestão a direção da filial implantou medidas de organização do novo hos-
pital com destaque para reforma de áreas físicas, negociação de convênios, contratação de 
pessoal especializado, criação de rotinas administrativas, normatização de serviços, ativação 
de Grupo de trabalho de humanização, implantação de pesquisa de satisfação, criação de 
manual do acompanhante, grupo de gestantes além de conquistar habilitação junto ao Minis-
tério da Saúde para apresentação de propostas por meio de portal de Convênios – SICONV.

Com ajuda de voluntários a Filial Castelo trabalhou em melhorias com os seguintes projetos:

AplicaçõesRecurso

*TOTAL: R$ 1.189.023,30 

Valor (R$)
Fiori Floricultura 
Unimed Sul Capixaba

Escelsa

Voluntárias da Santa Casa

*Proposta Voluntária - SICONV

* Governo do Estado/SESA

R$ 1.035,30 
R$ 24.890,25

R$ 121.375,00

R$ 44.929,45 

R$ 100.000,00

R$ 896.793,33

Jardim de entrada da instituição
Doação de equipamentos
Contrato de eficiência energética para troca de 
equipamentos elétricos
Reforma da enfermaria masculina
Aquisição de equipamentos para o setor de 
maternidade e berçário.
Aquisição de equipamentos para atender a 
demanda de itens sucateados da entidade.

Observação
* itens em processo de tramitação para recebimento do recurso previsto para 2012 que incluem 
contrapartida institucional

Apresentação
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Demonstrações
Financeiras



2011 2010

8.811.702,14           7.471.076,73           

Caixa e bancos 1.121.484,01                615.115,28                   

Aplicação financeira 607.255,56                   1.821.787,32                

Contratualização SUS a receber 3.169.647,06                2.077.989,87                

Contas a receber - convênios 1.765.307,28                1.616.234,24                

Estoques diversos 1.429.673,29                1.222.882,85                

Adiantamento a fornecedores 385.940,39                   67.177,06                     

Demais contas a receber 325.280,30                   45.482,79                     

Despesas antecipadas 7.114,25                       4.407,32                       

37.250.331,78         36.743.221,20         

Direitos de longo prazo 1.379.951,64               1.509.566,47               

Depósitos judiciais 65.339,17                     88.380,87                     

Demais contas a receber 10.870,80                     117.443,93                   

Valores a classificar 1.303.741,67                1.303.741,67                

Investimentos 2.159,01                       2.159,01                       

Imobilizado 35.868.221,13             35.231.495,72             

Prédios e terrenos 22.114.566,62             20.857.459,90             

Equipamentos e instrs. médicos e cirúrgicos 7.861.338,44                7.499.517,94                

Móveis e utensílios 1.465.815,42                1.359.806,16                

Instalações 1.131.282,39                1.071.945,37                

Veículos 159.058,48                   159.058,48                   

Computadores e periféricos 4.182.269,14                4.077.936,03                

Outras imobilizações -                                 205.771,84                   

(-) Depreciação acumulada (1.046.109,36)              -                                 

46.062.033,92         44.214.297,93         

A  T  I  V  O

CIRCULANTE:

NÃO CIRCULANTE:

TOTAL DO ATIVO

Demonstrações
Financeiras
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2011 2010

8.803.245,41      9.626.849,51      

Fornecedores de materiais e serviços 1.988.590,12          1.288.471,58          

Empréstimos e financiamentos 1.931.831,66          3.256.550,44          

Obrigações sociais e trabalhistas 1.223.457,95          1.005.916,99          

Honorários médicos a pagar 88.287,07               35.771,00               

Acordos trabalhistas a pagar 148.640,70             232.667,20             

Obrigações tributárias e fiscais 302.392,07             201.201,53             

Parcelamentos a pagar 811.261,30             766.199,22             

Subvenções a realizar 270.109,63             1.296.376,72          

Demais contas a pagar 480.771,60             233.485,57             

Provisão para férias 1.557.903,31          1.310.209,26          

27.541.971,09    24.855.268,62    

Obrigações de longo prazo 27.541.971,09       24.855.268,62       

Parcelamentos a pagar 16.277.323,83 16.300.762,38

Empréstimos e financiamentos 6.896.474,82          3.917.370,68          

Obrigações com serviços 3.091.407,32          3.038.197,32          

Provisão para contingencias 1.276.765,12          1.376.435,20          

Demais contas a pagar -                           222.503,04             

9.716.817,42      9.732.179,80      

Patrimônio social 9.768.167,36          5.733.793,50          

Déficit do exercício (51.349,94)              3.998.386,30          

46.062.033,92    44.214.297,93    

P  A  S  S  I  V  0

CIRCULANTE:

NÃO CIRCULANTE:

PATRIMÔNIO SOCIAL:

TOTAL DO PASSIVO

Demonstrações
Financeiras
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2011 2010

54.651.203,34         48.511.192,04         

Contratualização SUS 32.756.954,54             29.451.975,01             

Serviços conveniados 8.676.615,65                4.795.992,86                

Pacientes particulares 2.921.620,94                2.525.155,71                

Demais serviços hospitalares 254.589,24                   289.930,92                   

Subvenções estadual 1.276.267,09                1.230.787,99                

Convenio municipal por prestação de serviços 130.440,00                   132.000,00                   

Subvenções municipal 165.000,00                   175.449,06                   

Contribuições e doações 1.025.327,72                976.426,22                   

Benefício social e fiscal usufruído 7.555.666,83                7.292.481,82                

Outras receitas operacionais 334.667,61                   2.394.921,90                

Glosas diversas (445.946,28)                  (753.929,45)                  

(52.421.206,95)       (43.406.463,43)       

Despesas com pessoal (14.997.163,87)            (12.413.504,96)            

Serviços de terceiros (17.036.726,36)            (11.879.588,11)            

Medicamentos e materiais hospitalares (8.554.245,81)              (8.348.029,74)              

Tributárias e contribuições (7.586.868,08)              (7.505.254,46)              

Depreciação de bens (1.046.109,36)              -                                 

Alugueis de imóveis e equipamentos (1.122.179,32)              (189.641,72)                  

Energia elétrica (628.554,28)                  (588.827,53)                  

Água e esgoto (344.216,04)                  (318.275,10)                  

Despesas com informática (529.275,38)                  (197.301,95)                  

Materiais de manutenção e escritório (64.642,28)                    (38.679,52)                    

Comunicação (117.299,70)                  (154.102,93)                  

Alimentação (80.278,64)                    (39.103,09)                    

Transporte (17.272,63)                    (17.993,56)                    

Constituição de provisões (80.000,00)                    (1.196.765,12)              

Despesas gerais e administrativas (216.375,20)                  (519.395,64)                  

2.229.996,39           5.104.728,61           

Despesas financeiras (2.658.700,14)              (1.305.120,32)              

Receitas financeiras 377.353,81                   198.778,01                   

(51.349,94)               3.998.386,30           

RECEITA OPERACIONAL:

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS:

SUPERÁVIT OPERACIONAL

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (R$)

Demonstrações
Financeiras
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Patrimônio Sup./(dé�cit) Passivo

(3.931.219,58)       41.294,57 3.889.925,01 -                          

Incorporação de resultado 41.294,57                   (41.294,57)                             -                                   -                               

Reversão do passivo a descoberto -                               -                                           (3.889.925,01)                (3.889.925,01)           

Ajuste de exercícios anteriores (130.323,65)               -                                           -                                   (130.323,65)               

Ajuste de imóveis ao valor de mercado 9.754.042,16             -                                           -                                   9.754.042,16             

Superávit do exercício -                               3.998.386,30                         -                                   3.998.386,30             

5.733.793,50         3.998.386,30                   -                              9.732.179,80         

Incorporação de resultado 3.998.386,30             (3.998.386,30)                        -                                   -                               

Ajuste de exercícios anteriores 35.987,56                   -                                           -                                   35.987,56                  

Ajuste de imóveis ao valor de mercado -                               -                                           -                                   -                               

Déficit do exercício -                               (51.349,94)                             -                                   (51.349,94)                 

9.768.167,36         (51.349,94)                        -                              9.716.817,42         

Em 31 de dezembro de 2010:

Em 31 de dezembro de 2011:

Descrição Total
Social do Exercício a Descoberto

Em 31 de dezembro de 2009:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (R$)

Demonstrações
Financeiras
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2011 2010

3.899.127,23         16.703.666,91    

Déficit do exercício (51.349,94)                 3.998.386,30          

Depreciação 1.046.109,36             -                           

Aumento das obrigações de longo prazo 2.733.162,55             3.081.562,10          

Diminuição dos direitos de longo prazo 129.614,83                 -                           

Ajuste de exercícios anteriores 35.987,56                   (130.323,65)            

    Baixa de bens do imobilizado 5.602,87                     -                           

Aumento do patrimônio por ajuste do valor de imóvel -                               9.754.042,16          

1.734.897,72         16.190.120,13    

Aumento dos direitos de longo prazo -                               167.893,55             

Aplicação no imobilizado por aquisição 1.688.437,64             1.245.447,80          

Aumento no imobilizado por ajuste ao valor de mercado -                               9.754.042,16          

Diminuição das obrigações de longo prazo 46.460,08                   5.022.736,62          

Ativo circulante 1.340.625,41             2.592.079,82          

No início do período 7.471.076,73             4.878.996,91          

No fim do período 8.811.702,14             7.471.076,73          

Passivo circulante (823.604,10)               2.078.533,04          

No início do período 9.626.849,51             7.548.316,47          

No fim do período 8.803.245,41             9.626.849,51          

2.164.229,51         513.546,78         VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:

ORIGENS DE RECURSOS:

APLICAÇÃO DE RECURSOS:

AUMENTO DO CAPITAL 2.164.229,51         513.546,78         CIRCULANTE LÍQUIDO:

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES 
DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO (R$)

Demonstrações
Financeiras

40



2011 2010

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: (715.701,18)                       (1.101.813,55)                      

1a) Superávit (dé�cit) ajustado: 994.759,42                        3.998.386,30                        

Superávit (déficit) do exercício (51.349,94)                         3.998.386,30                        

Ajuste ao superávit:

        Depreciação e amortização 1.046.109,36                     -                                          

1b) Demais variações: (1.710.460,60)                   (5.100.199,85)                      

Diminuição (aumento) nas contas a receber (1.240.730,23)                   (857.670,43)                          

Diminuição (aumento) nos estoques (206.790,44)                       (345.719,50)                          

Diminuição (aumento) nas despesas antecipadas (2.706,93)                           5.238,02

Diminuição (aumento) nas demais contas a receber (468.946,01)                       (128.140,63)                          

Aumento (diminuição) nas contas do passivos 208.713,01                        (3.773.907,31)                      

2 (1.682.834,77)                   (10.999.489,96)                    

Aquisição de imobilizado (1.688.437,64)                   (1.245.447,80)                      

Baixa de imobilizado 5.602,87                             -                                          

Avaliação de imóvel ao valor justo de mercado -                                      (9.754.042,16)                      

3 1.690.372,92                     13.534.984,34                     

Aumento do patr. social através de ajuste do valor de imóveis -                                      9.754.042,16                        

Ajustes positivos (negativos) de exercícios anteriores 35.987,56                          (130.323,65)                          

Empréstimos (pagos) tomados 1.654.385,36 3.911.265,83

4 (708.163,03)                       1.433.680,83                        

5 (708.163,03)                       1.433.680,83                        

Disponibilidades no início do exercício 2.436.902,60 1.003.221,77

Disponibilidades no final do exercício 1.728.739,57 2.436.902,60

FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DEFINANCIAMENTOS:

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - 
MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO (R$)

Demonstrações
Financeiras
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ITENS DESCRIÇÃO 2011 2010

1 - RECEITAS 47.095.536,51 38.946.574,61 

1.1) Prestação de serviços na área da saúde 44.163.834,09 36.019.194,13 

1.2) Receitas de subvenções e doações 2.597.034,81 2.514.663,27 

1.3) Outras receitas 334.667,61 412.717,21 

2 - MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 27.588.886,32 21.199.697,65 

2.1) Medicamentos e materiais hospitalares 8.554.245,81 8.348.029,74 

2.2)  Serviços de terceiros, energia e outros 18.737.986,67 10.705.718,72 

2.3)  Outras despesas hospitalares 296.653,84 2.145.949,19 

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 19.506.650,19 17.746.876,96 

4 - RETENÇÕES         1.046.109,36                             -   

4.1) Depreciação, amortização e exaustão         1.046.109,36                             -   

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 18.460.540,83 17.746.876,96 

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 377.353,81 198.778,01 

6.1) Receitas financeiras 377.353,81 198.778,01 

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 18.837.894,64 17.945.654,97 

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 18.757.894,64 17.945.654,97 

8.1) Pessoal e encargos 14.997.163,87 12.413.504,96 

8.2) Impostos, taxas e contribuições 31.201,25 170.213,39 

8.3) Juros e aluguéis 3.780.879,46 1.363.550,32 

8.5) Dé�cit do exercício             (51.349,94)         3.998.386,30 

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 
31 DE DEZEMBRO (R$)

Demonstrações
Financeiras
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1- COntExtO OpERACiOnAL
A entidade foi fundada em 27 de janeiro de 1900, tem sede e foro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, 

Estado do Espírito Santo, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópi-
ca e de assistência social. Tem entre os seus objetivos: (a) a manutenção de assistência médica hospitalar; (b) a 
manutenção, enquanto as condições financeiras o permitam de ambulatório de clinica geral e especializado 
para tratamento gratuito aos cidadãos; (c) dispensar, em quartos particulares, às pessoas que o desejarem, 
mediante contribuições estabelecidas, assistência de casa de saúde, excluído o serviço médico; e (d) fortal-
ecer o atendimento a planos, convênios e particulares, visando à arrecadação de recursos para manutenção 
da entidade.

2- REGiStROS E inSCRiÇÕES LEGAiS
A entidade possui os seguintes registros e inscrições:

CNPJ/MF no 27.187.087/0001-04.

Inscrição Estadual no 080.043.84-4.

Inscrição no Conselho Federal de Medicina do Estado do Espírito Santo no. 2.1-ES-38-22.

Certidão de requerimento de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência So-
cial - CEBAS, conforme processo nº. 71000.058506/2009-01, encaminhado ao Ministério da Saúde em 
01/03/2010, conforme determina o Art. 35, da Lei 12.101, de 27/11/2009, com validade temporária até 
a decisão sobre o requerimento de renovação, tempestivamente apresentado, nos termos do art. 24 
da mencionada Lei.

Certificado de Utilidade Pública Federal, emitido pelo Departamento de Justiça, através da Secretaria 
Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, concedido pelo 
Decreto, s/no, publicado no D.O.U. de 28/11/1984.

Declaração de Utilidade Pública Estadual, concedida pelo Governo de Estado do Espírito Santo, através 
da Lei n◦ 2685, de 14 de dezembro de 1971, publicada em no D.O.E. de 18/12/1971.

Reconhecida como de Utilidade Pública Municipal, pela Lei no. 37, de 11 de junho de 1921 e promul-
gada pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES em 20/06/1921, fazendo jus a manuten-
ção do título, conforme Certidão de 01/10/2008.

Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos aos tributos federais e a di-
vida ativa da união, emitida em 27/12/2011, com validade até 24/06/2012, junto à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as 
de terceiros, emitida em 01/03/2012, com validade até 28/08/2012 junto Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, conforme Certidão n° 2012138489, 
emitida em 01/03/2012, pelo Governo do Estado do Espírito Santo/Secretaria de Estado da Fazenda, 
com validade até 30/05/2012.

CnpJ 27.187.087/0001-04
Cachoeiro de itapemirim - ES

SAntA CASA dE MiSERiCÓRdiA
dE CACHOEiRO dE itApEMiRiM

nOtAS ExpLiCAtiVAS ÀS dEMOnStRAÇÕES 
COntÁBEiS EnCERRAdAS
EM 31 dE dEZEMBRO dE 2011 e 2010
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Certidão Negativa de Débitos n° 127867, emitida em 23/02/2012, pela Secretaria Municipal de Fa-
zenda de Cachoeiro de Itapemirim, com validade até 23/04/2012.

Atestado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, CO-
MASCI, conforme Resolução n◦ 047 de 11/12/2008, publicada no Órgão Oficial do Município em 
23/12/2008, diário n◦ 3309, com validade por um período de dois anos, com solicitação de renovação 
em 16 de março de 2011.
 
Certificado de Regularidade do FGTS da Matriz e da Filial, emitidos pela Caixa Econômica Federal, am-
bos em 21/03/2012, com validade até 06/04/2012.

3- ApRESEntAÇÃO dAS dEMOnStRAÇÕES COntÁBEiS
As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos con-

stantes das Leis 6.404/76 e 12.101/09, ainda, o Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), a Lei 
nº. 10.406/02 (Código Civil) e as Resoluções do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, inclusive as de nº 
877/00, que aprovou a NBC T 10.19, que trata de procedimentos contábeis nas entidades sem finalidade de 
lucros, e a de nº 1.255/09, que aprovou a NBC T 19.41 (NBC TG 1000) que trata da contabilidade para peque-
nas e médias empresas, observando as mudanças de práticas contábeis introduzidas pela Lei nº 11.638/07, 
que as adaptou aos procedimentos internacionais de contabilidade que exige, entre outros, a elaboração e 
apresentação da:

a) demonstração dos fluxos de caixa; e

b) demonstração do Valor Adicionado.

4- MUdAnÇA dE pROCEdiMEntO COntÁBiL

a) depreciação do imobilizado
Em atendimento as normas contábeis, no exercício atual foi reconhecido o procedimento do desgaste 

dos bens constantes no imobilizado, através da aplicação da metodologia de depreciação, não aplicado nos 
exercícios anteriores, com efeito negativo no resultado do exercício de R$ 1.046.109,36.

b) provisão para contingências
Em 2010 foi constituída provisão para cobertura de processos trabalhistas, civil e tributário, procedimento 

este não adotado no corrente exercício.
 

5- pRinCipAiS diREtRiZES COntÁBEiS

a) Ativo e passivo circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores de realização ou liquidação, incluindo, quando aplicável o rendimento e 

a variação monetárias auferidas, pelo regime de competência.

b) Aplicação Financeira
Aplicações de recursos destinados por órgão público com fins especifico, nas seguintes instituições financeiras:

Inst. Financeira

Banestes
Banestes

Bco. do Brasil
Banestes
Banestes

Agencia

115
115

83-3
115
115

Conta

13.632.922
12.725.644

53076-x
20.034.179
20.242.988

Tipo

Poupança
Poupança

Fundo de Investimento
Fundo de investimento
Fundo de Investimento

Valor-R$
2011

196.584,52
407.057,00

2.876,90
737,14

2010
110.808,97

1.295.530,05
415.448,30

-
-

607.255,56 1.821.787,32Total
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c) Estoques:
Os estoques de medicamentos, materiais e almoxarifado foram avaliados pelo preço médio de aquisição 

não aplicada a metodologia ao preço justo, devido a sua alta rotatividade, enquanto o de animais pelo valor 
de mercado, estando assim representados:

d) Ativo imobilizado e investimentos
As contas que formam os grupo do “imobilizado” e investimentos estão apresentadas pelos seus valores 

históricos, portanto sem qualquer efeito de correção monetária, exceto as contas de imóveis cujo ajuste a 
valor de mercado foi realizada em 2010, ajustado por depreciações feitas no presente exercício, que considera 
em seu calculo as taxas usual de depreciação e a inflação ocorrida no ano.

A sociedade tem mantido a política de aplicar os recursos decorrentes de seu superávit na modernização 
de sua estrutura física e operacional. No presente exercício o imobilizado teve adição de R$ 1.688.437,64 (R$ 
1.245.447,80 em 2010), decorrentes de recursos próprios, colaboração financeira e doações de pessoas físicas 
e jurídicas.

Exceto os imóveis, não foi aplicada sobre os itens que compõe o imobilizado a sistemática de mensuração 
dos valores na forma preconizada pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 para a adoção do valor justo, como 
forma de ajuste do saldo inicial, na adoção das normas contábeis internacionais, face à implantação dos con-
troles físicos estarem em andamento.

O valor do imobilizado encontra-se ajustado por depreciação, cujo procedimento não era reconhecido 
em anos anteriores. Existe controle físico dos bens constantes do imobilizado, não há valorização individual 
de alguns bens antigos sem notas fiscais e, a partir da criação do patrimônio em 2009, todos os itens possuem 
documentos hábeis registrados e controlados patrimonialmente.

e) Receitas e despesas
São apuradas pelo regime de competência e de sua realização.

6- AtiVO dE LOnGO pRAZO

a) depósitos judiciais
Referem-se a depósitos feitos, conforme decisões judiciais, relativos a processo sindical e decorrente de 

impostos federais, a serem solucionados em 2012.

b) demais contas a receber
Valores a receber de adiantamentos a funcionário, não havendo previsão para sua liquidação será baixa-

do em 2012.

c) Valores a classificar
Referem-se a valores levantados em 31 de dezembro de 1998, correspondentes a diversas operações de 

movimentação financeira registradas no caixa da sociedade sem o adequado suporte documental, trans-
ferido para esse grupo de conta conforme determinação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 
através do Gabinete da Promotoria Pública de Justiça Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento 

Descrição
R$ R$

2011 2010

1.140.504,00

142.829,29
146.340,00

1.429.673,29

945.699,58

150.920,77
126.262,50

1.222.882,85

Medicamentos e materiais 
hospitalares
Almoxarifado
Animais bovinos

Total
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não há decisão final quanto à sua destinação, constituindo-se em crédito de difícil realização.

7- OBRiGAÇÃO COM SUBVEnÇÕES A REALiZAR
O valor encontra-se depositado em conta bancária específica, aplicada financeiramente, até sua utiliza-

ção, relativo aos seguintes convênios:

8- pASSiVO dE LOnGO pRAZO

a) parcelamentos a pagar
Referem-se aos seguintes:

b) Empréstimos e financiamentos
Parcelas de longo prazo de empréstimos para capital de giro, inclusive a renegociação da obrigação com 

a SULCRED - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados em Estabelecimento Hospitalar do 
Sul do Estado do Espírito Santo e o saldo na CEF. refere-se  a valor da parcela de empréstimo repassado em 
duplicidade pela SESA e feito resgate pelo financeiro em 2012.

c) Obrigações com serviços
Valores devidos a prestadores e fornecedores de serviços, não pagos e classificado no longo prazo em 

virtude da falta de condições financeiras para sua liquidação a curto prazo, e ao valor devido pelo consumo 
de energia elétrica negociado com a prestadora de serviço, a ser quitada até 2015, como segue:

Total

Contrato

Of. 34/11

Conv. 216/08

Origem

Município de Castelo - ES

Governo de Estado do Espírito 
Santo - ES

Objeto e Aplicação da Subvenção

Aquisição de equipamentos para 
estruturação do  Pronto Socorro

Valor - R$

200.000,00

70.109,63

270.109,63

Aquisição de  software e equipa-
mentos de informática

Total

Descrição
1.  REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - Lei 
no. 9.964/2000, relativo a impostos federais, cuja liquidação 
é feita na proporção de 0,3% sobre o faturamento

2. FGTS Con�ssão de divida e compromisso junto à Caixa 
Econômica Federal, assinada em 25/09/2006, a ser 
amortizado em 180 meses.

3. Multas por infrações trabalhistas, parceladas nos termos 
do Decreto 6.187/2007, cuja liquidação está prevista em 240 
parcelas.

2011 (R$)

8.899.656,83

6.508.117,78

869.549,22

16.277.323,83

2010 (R$)

8.806.861,02

6.628.021,03

865.880,33

16.300.762,38

Sulcred

C E F 

B. Brasil S/A

Capital de giro

Capital de giro

Capital de giro

12,68 %  a.a.

-

1,26 % a. m.

231.831,66

-

1.850.354,12

1.211.183,54

285.291,28

6.001.416,48

 Abr/2019

Jan/2013

Jan/2017

Encargos a transcorrer (150.354,12) (601.416,48)

Agente Finalidade Encargos Curto Prazo-R$ Longo Prazo-R$ Vencto.

Total 1.931.831,66 6.896.474,82
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d) pROViSÕES pARA COntinGEnCiAS
Refere-se à provisão constituída para fazer frente a diversos processos, conforme informação do setor 

jurídico da entidade como segue:

9- pAtRiMÔniO SOCiAL
No presente exercício foi incorporado ao patrimônio o superávit de R$ 3.998.386,30, apurado em 31 de 

dezembro de 2010. O ajuste de exercícios anteriores no valor de 35.987,56 decorreu da retificação de anos  
anteriores.

10- ORiGEM dAS RECEitAS

a) Contratualização SUS
Receitas faturadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convenio no. 004/2011 e renovado para o 

exercício seguinte pelo 004/2012, assinado junto à Secretaria de Estado da Saúde, para cobertura dos custos 
assistenciais. 

b) Serviços conveniados
Receitas decorrentes de serviços médicos prestados por conta de convênios com os quais a sociedade 

mantém contrato.

c) pacientes particulares
Receitas decorrentes de serviços médicos prestados a terceiros, fora do SUS e dos convênios. 

d) demais serviços hospitalares
Receitas decorrentes dos demais serviços terceirizados e hemoclínica.

e) Subvenção estadual
Receitas de subvenção decorrentes do Convênio 003/2008 assinado em 2008 com o Governo do Estado 

do Espírito Santo, para a reforma e ampliação do serviço de urgência e emergência.

Descrição
R$ R$

2011 2010

Total

Prestadores de serviços médicos
Fornecedores a pagar
Escelsa Parcelamento

2.055.886,23
251.250,19
784.270,90

3.091.407,32

1.879.600,67
94.297,45

1.064.299,20

3.038.197,32

Descrição
R$ R$

2011 2010

Total

Processos trabalhistas
Processos cíveis

-
1.116.565,12

160.200,00

1.276.765,12

179.670,08
1.036.565,12

160.200,00

1.376.435,20
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f) Convenio municipal por prestação de serviços
Valores recebidos de Prefeituras, através de convênios, para cobertura de despesas e custos com a presta-

ção de serviços de atividades do programa denominado “Urgência e Emergência Santa Casa Cachoeiro”, de 
pronto atendimento hospitalar, como segue:

g) Subvenção municipal
Valor repassado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim – ES, para pagamento parcial junto ao for-

necedor d’água.

h) Contribuições e doações
Receitas decorrentes de doações diversas de empresas e particulares.

11- dEMOnStRAÇÃO dAS iMUnidAdE/iSEnÇÕES tRiBUtÁRiAS E pREVidEnCiÁRiAS
A sociedade está imune/isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de sua ativi-

dade notoriamente filantrópica, reconhecida através dos Certificados relacionados na nota explicativa “2”, por 
atender aos requisitos contidos na Lei no. 12.101/09, do Decreto 7.237/10 e Portaria no. 3.355/10, assim como 
da alínea “c”, item VI, do Artigo 150, da Constituição Federal e, também, alínea “c”, do item IV, do Artigo 9o do 
Código Tributário Nacional, sendo beneficiária no exercício dos seguintes benefícios:

O total do benefício encontra-se aplicado integralmente na manutenção das internações SUS, ambulatório 
SUS, captação de órgãos e tecidos, campanhas de doação de sangue, educação continuada para funcionários 
atenção e assistência aos idosos no Abrigo Adelson Rebello Moreira e outras operações sociais do Hospital.

Descrição
R$ R$

2011 2010

Total

Presidente Kennedy
Vargem Alta

Muqui

45.000,00
42.000,00

43.440,00

130.440,00

75.000,00
7.000,00

50.000,00

132.000,00

Isenções:

Previdenciária:
Sobre folha de pagamento, autônomos e de mão de obra

Impostos Federais ( Lucro real em 2011 e presumidos em 2010):
Pis

IRPJ 
CSLL 

Municipal (sobre serviços):
ISS – 5% sobre os serviços
Total da isenção no ano

3.628.076,23

295.371,48
1.360.498,96

2.259.308,33
7.543.255,00

3.014.806,11

-
1.164.713,64

752.475,75
419.296,91

1.941.189,41
7.292.481,82

2011 2010
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ATIVO

Caixa e bancos

Valores a receber
Estoques
Imobilizado

PASIVO
Fornecedores
Obrigações trabalhistas

Alugueis a pagar
Contas a pagar
Subvenções a realizar
Provisão p/rescisões trabalhistas
Resultado econômico

RESULTADO ECONÔMIICO

a) Receitas:
Contratualizaçao
Cooperação técnica SCMC
Serviços conveniados
Serviços a particulares
Doações
Outras receitas
Financeiras

b) Despesas:

Com pessoal

Serviços de terceiros

Medicamtos. e mat. hospitalares

Alugueis

Fiscais

Financeiras
Depreciação
Gerais e administrativas
Provisão p/rescisões trabalhistas

1.316.422,06

1.316.422,06
25.184,50

218.507,78
21.390,77

300.000,00
4.348,55

200.000,00
77.938,00

469.052,46

469.052,46

3.444.177,08
1.492.859,95
1.516.460,43

145.417,29
255.959,41

24.866,25
7.378,45
1.235,30

2.975.124,62

889.469,40

709.155,01

269.402,99

900.000,00

1.096,10

1.379,12
4.368,47

122.315,53
77.938,00

1

2

3

553.183,90
3.614,04

562.699,66
134.040,70

62.883,76

13- SEGUROS

A entidade não possui seguros que dê cobertura às suas operações e aos bens constantes do ativo imobilizado, 
exceto de parte de seus veículos

MOnS. AntOniO ROMULO ZAGOttO
presidente do Conselho deliberativo

 ALCEniR SAnCHES BERnARdO
técnico Contábil CRC-ES 015092/0-9

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.
Cachoeiro de itapemirim, 31 de dezembro de 2011.

12- RESULtAdO dA FiLiAL CAStELEnSE

Em junho de 2011 foi assinado com a Santa Casa de Misericórdia de Castelo dois contratos, um de con-
cessão de uso de área hospitalar, para desenvolvimento de atividades de assistência médica hospitalar, labo-
ratorial e outras afins, e outro de cessão de uso de bens móveis, ambos com validade de julho de 2011 a junho 
de 2014. Pela cessão é pago o valor de R$ 150.000,00 mensais a título de aluguel.

No imóvel foi instalada a filial Castelense da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, cujo 
resultado para o período de seis meses é apresentado:
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pARECER dO COnSELHO FiSCAL
 

SAntA CASA dE MiSERiCORdiA dE CACHOEiRO dE itApEMiRiM
ExERCiCiO FinAnCEiRO FindO  31 dE dEZEMBRO dE 2011

No uso de suas atribuições legais e estatutárias de acordo com o disposto no Art.38 
do Estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e Art. 163, da Lei nº 
6.404/1976, após exames nos Demonstrações Financeiras relativas ao exercício financeiro 
findo em 31 de dezembro de 2011da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Casa de 
Castelo e o Consolidado.

Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram complementa-
dos, ainda, por analise de alguns documentos e, substancialmente por informações e es-
clarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelo Contador, Superintendência 
Administrativas e pelos Auditores Independentes.

Desta forma, tendo ainda o Parecer da Alliance Auditoria Contábil e Empresarial S/C 
emitido em 29 de março de 2012, sem ressalva, item 7, O CONSELHO FISCAL, pela una-
nimidade de seus membros     são de opinião de que os referidos documentos estão em 
condições de serem aprovados à Assembleia Geral Ordinária para a deliberação. 

José Claudio Pereira
presidente

Cleuson Rebello     
Membro

Rosely Machado da Hora
Membro

Cachoeiro de itapemirim, 30 de abril de 2012.
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1. Examinamos as demonstrações financeiras da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CA-
CHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que compreendem o balanço patrimonial levantado em 31 de 
dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit do exercício, das 
mutações do patrimônio social, das origens e aplicações de recursos e do fluxo de caixa 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

2. A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

3.  Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações finan-
ceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-
dência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avalia-
ção dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, 

pARECER dOS AUditORES indEpEndEntES

Aos Srs.
Membros do Conselho deliberativo e Fiscal da

SAntA CASA dE MiSERiCÓRdiA dE CACHOEiRO dE itApEMiRiM
Cachoeiro de itapemirim - ES
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bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião.

Base para opinião com ressalva

4.  Em nossos exames constatamos as seguintes situações que merecem atenção: (a) No 
ativo de longo prazo consta o valor de R$ 1.303.741,67 que, segundo nota explicativa, 
refere-se a operações financeiras sem o adequado suporte documental, levantada em 31 
de dezembro de 1998, pertinente a gestões administrativa anteriores a esta data, e que está 
sendo questionada judicialmente. Por falta de instrumento que garanta a sua realização e 
de provisão contábil para sua perda, entendemos que este valor deva ser excluído do ativo, 
para efeito de qualquer análise financeira; (b) apesar da existência de controle físico dos 
bens constantes do imobilizado na há valorização individual de todos os itens não per-
mitindo assim uma apreciação integral e adequada sobre seus valores, mesmo que através 
de procedimentos alternativos de auditoria, razão pela qual deixamos de emitir opinião a 
respeito; (c) no passivo circulante e de longo prazo constam como parcelamentos a pagar 
a obrigação com o FGTS, cujo total carece de consolidação e confirmação do órgão respon-
sável pelo seu controle.

Opinião

5.  Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião 
com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações 
e o seu fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
aplicáveis às pequenas empresas (NBC TG 1000) e demais dispositivos relativos à atividade da 
Entidade.

Outros assuntos

6.  Chamamos à atenção para a Nota Explicativa no. “4” às demonstrações contábeis, sobre 
mudança de procedimento, quanto à formação de provisão para depreciação no presente 
exercício, não adotado em exercícios anteriores.

7.  Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referente ao exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pelas legislações 
contábil e societária brasileira. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimen-
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ALLiAnCE
Auditoria Contábil e Empresarial S/C

 CRC-RJ 2.749-S-ES/CVM no. 6645

Francisco Sant’Ana Silva 
Sócio-diretor Responsável

Contador CRC-RJ 26.209-S-ES

tos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente 
apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.

8.  As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, 
apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas e o nosso parecer, 
datado de 29 de março de 2011, foi emitido com as limitações mencionadas no pará-
grafo “4” deste parecer. 

9.   A sociedade não possui seguro que proteja a maior parte de seu patrimônio e opera-
ções, fato que poderá vir a comprometer a sua continuidade, em caso de sinistro.

Rio de Janeiro (RJ), 29 de março de 2012. 
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