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Ribeirão Preto SP, 28 de marçode 202
 
 
 
 
À 
Associação Hospitalar Santa Casa de Lins
LinsSP 
 
 
 

 
 
 
Prezado Senhor: 

 

 

Encaminhamos-lhe as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 20

acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

 

Pedimos a gentileza de nos devolver a via protocolada desta carta para nosso controle e arquivo.

 

 

Atenciosamente. 
 
 
 
Moore Prisma Auditores Independentes
 
 
 
 
 
Ricardo Aurélio Rissi 
Diretor 
 

membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes

2022. 

Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 

Atenção do Senhor Juliano Munhoz Beltani

as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 20

acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 

Pedimos a gentileza de nos devolver a via protocolada desta carta para nosso controle e arquivo.

Moore Prisma Auditores Independentes 

Moore Prisma Auditores e 
Consultores
 
Rua Milton José Robusti, 75 
15º andar 
CEP 14021
Ribeirão Preto 
 
T. 55 (16) 3019
E. moorerp@moorebrasil.com.br
 
www.moorebrasil.com.br

membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes. 

Juliano Munhoz Beltani 
Presidente 

as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, 

Pedimos a gentileza de nos devolver a via protocolada desta carta para nosso controle e arquivo. 
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Consultores 

Rua Milton José Robusti, 75  
 

CEP 14021-613 
Ribeirão Preto - SP 

55 (16) 3019-7900 
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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
 
 
 
 
Aos diretores e conselheiros da 
Associação Hospitalar Santa Casa de Lins
LinsSP 
 
 
 
Opinião com ressalva 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2

(superávit ou déficit), do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 

políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos 

“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Linsem 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 

findo nessa data, de acordo com as prátic

empresas – NBC TG 1000 (R1), incluindo normas específicas aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, em 

especial a Resolução 1.409/12 – ITG2002 (R1) 

 

Base para opinião com ressalva 

 

Provisão para contingências trabalhistas

A Associação constituiu parcialmente a provisão para contingências

Todavia, nosso exame indicou a necessidade de 

classificadas como perdas prováveis, sendo a insuficiência não reconhecida de R$ 

Consequentemente, o passivo não circulante encontra

líquido e o superávit do exercício apre

 

Incerteza relacionada à continuidade operacional

Chamamos a atenção para o fato de a 

de passivo a descoberto de R$ 2.468

situação indica a existência de incerteza quanto à capacidade de continuidade operacional da 

demonstrações financeiras da Associação

relacionada à continuidade operacional

explicativa 1, pela Administração, para o curso normal dos seus negócios

 

 

2 

ndependentes 
inanceiras 

Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 

Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Hospitalar Santa Casa de Lins

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado

, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada 

opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 

a posição patrimonial e financeira da Associação Hospitalar Santa Casa de 

, 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, aplicáveis às 

, incluindo normas específicas aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, em 

ITG2002 (R1) - Entidades sem fins lucrativos. 

Provisão para contingências trabalhistas 

parcialmente a provisão para contingências trabalhistas em 31 de dezembro de 

Todavia, nosso exame indicou a necessidade de complemento de provisão para cobrir as

perdas prováveis, sendo a insuficiência não reconhecida de R$ 2.955

passivo não circulante encontra-se a menor em R$ 2.955 mil, enquanto o

do exercício apresentam-se a maior no mesmo montante. 

Incerteza relacionada à continuidade operacional 

Chamamos a atenção para o fato de a Associação apresentarcapital circulante líquido negativo de R$ 

2.468 mil, sem os efeitos da ressalva acima, em 31 de dezembro de 202

situação indica a existência de incerteza quanto à capacidade de continuidade operacional da 

Associação não incluem quaisquer ajustes em consequência de incerteza 

relacionada à continuidade operacional, e dependemdo sucesso do plano de reestruturação descrito na nota

, para o curso normal dos seus negócios.  

Moore Prisma Auditores e 
Consultores
 
Rua Milton José Robusti, 75 
15º andar 
CEP 14021
Ribeirão Preto 
 
T. 55 (16) 3019
E. moorerp@moorebrasil.com.br
 
www.moorebrasil.com.br

Associação Hospitalar Santa Casa de Lins (“Associação”), que 

as respectivas demonstrações do resultado 

, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 

dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada 

opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 

Associação Hospitalar Santa Casa de 

, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 

tadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 

, incluindo normas específicas aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, em 

em 31 de dezembro de 2021. 

para cobrir as demandas 

2.955 mil naquela data. 

se a menor em R$ 2.955 mil, enquanto o patrimônio 

capital circulante líquido negativo de R$ 2.424 mil e 

ressalva acima, em 31 de dezembro de 2021. Essa 

situação indica a existência de incerteza quanto à capacidade de continuidade operacional da Associação. As 

não incluem quaisquer ajustes em consequência de incerteza 

sucesso do plano de reestruturação descrito na nota 

Moore Prisma Auditores e  
Consultores 

Rua Milton José Robusti, 75  
 

CEP 14021-613 
Ribeirão Preto - SP 

55 (16) 3019-7900 
E. moorerp@moorebrasil.com.br 

www.moorebrasil.com.br 



 

Controle inadequado do ativo imobilizado

A Associação não realizou os levantamentos necessários para a devida identificação e adequação do cadastro 

analítico do custo de aquisição, para o reconhecimento da depreciação acumulada, bem como para a avaliação 

dos valores recuperáveis dos bens do ativo imobilizado, conforme nota explicativa 

possível concluir, e não concluímos, sobre os ajustes no ativo imobilizado e reflexos no patrimônio líquido e no 

resultado do exercício. 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos

à Associação, 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 auditoria obtida 

é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião

 

Outros assuntos 

 

Auditora dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 202

decomparação, foram examinados 

continha modificações. 

 

Responsabilidades da administração e da gove

 

A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

– NBC TG 1000 (R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou er

 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 

Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

continuidadeoperacional e o uso dessa base cont

que a administração pretenda liquidar a 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

 

Os responsáveis pela governança d

processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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do ativo imobilizado 

A Associação não realizou os levantamentos necessários para a devida identificação e adequação do cadastro 

analítico do custo de aquisição, para o reconhecimento da depreciação acumulada, bem como para a avaliação 

veis dos bens do ativo imobilizado, conforme nota explicativa 8. Consequentemente, não foi 

possível concluir, e não concluímos, sobre os ajustes no ativo imobilizado e reflexos no patrimônio líquido e no 

da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relaçã

, 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 

des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 

é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Auditora dos valores correspondentes ao exercício anterior 

correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins 

 por outros auditores, cujo relatório, datado de 8 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou er

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 

continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

continuidadeoperacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 

que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

A Associação não realizou os levantamentos necessários para a devida identificação e adequação do cadastro 

analítico do custo de aquisição, para o reconhecimento da depreciação acumulada, bem como para a avaliação 

. Consequentemente, não foi 

possível concluir, e não concluímos, sobre os ajustes no ativo imobilizado e reflexos no patrimônio líquido e no 

da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

independentes em relação 

, 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 

des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 

, apresentados para fins 

 de abril de 2021, não 

rnança pelas demonstrações financeiras 

é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 

continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

ábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 

ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 



 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 

Nossos objetivos são obter seguran

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segura

que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor

julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 

em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

eficácia dos controles internos da 

 

 Avaliamos a adequação das políticas

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 

Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 

auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

Associação a não mais se manter em continuidad

 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 

de maneira compatível com o objetivo 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  

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

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 

que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 

julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

nte se causada por fraude ou erro, planejamos 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 proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

eficácia dos controles internos da Associação. 

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 

. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 

auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

a não mais se manter em continuidade operacional.  

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 

de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

, tomadas em conjunto, 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

nça, mas não uma garantia de 

que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 

julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

nte se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 

em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

resultante de fraude é maior do 

que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

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 

em relação à capacidade de continuidade operacional da 

. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 

auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 



 

A Rede Global Moore e suas firmas-membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais d

significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

 
 
 
 
 
 
Ribeirão Preto SP,7 de marçode 202
 
 
 
 
Moore Prisma Auditores Independentes
CRC 2SP017256/O-3 
 
 
 
 
 
Ricardo Aurélio Rissi 
CRC 1SP137183/O-8 

membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes
5 

nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais d

significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

de 2022. 

Moore Prisma Auditores Independentes 

membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes. 

nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
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Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 
 
Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em reais 
 

Nota 
 

2021 
 

2020 
 

Nota 
 

2021 
 

2020 
Ativo 

 
Passivo 

 Circulante 
 

Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa  4 

 
3.106.223 2.705.763 Empréstimos e financiamentos 9 

 
 847.997  934.595  

Convênios a receber   5  383.903  262.640 Fornecedores e prestadores de serviços 10 
 

 2.455.829  5.070.961  
Subvenções a receber  6  11.782.418  369.053 Obrigações sociais, encargos e contribuições 11 

 
1.770.638  1.463.486  

Estoques   7  1.318.280  941.417 Provisão de férias e encargos 1.648.317  1.429.268  
Outros créditos     229.682  112.496 Impostos e contribuições 146.165  90.994  
Despesas antecipadas    2.590  2.657 Subvenções a realizar 12 

 
11.732.456  -  

Total do ativo circulante    16.823.096  4.394.026 Outras obrigações 646.299  52.007  
       

 
Total do passivo circulante 

 
19.247.701  

 
9.041.311  

Não circulante 
 

Não circulante 
 Subvenções a receber 6 

 
 6.340.548 - Empréstimos e financiamentos  9 

 
4.675.910  2.618.802  

Imobilizado  8 
 
10.736.784 10.917.017 Impostos e contribuições 17.250  -  

Total do ativo não circulante 
 

17.077.332 
 
10.917.017 

 
Subvenções a realizar 12 

 
6.340.548  -  

Outras obrigações  136.013  117.140  
Provisão para contingências 13 

 
5.950.653  6.247.241  

Total do passivo não circulante 
 

17.120.374  
 

8.983.183  

 
Patrimônio líquido  

 Patrimônio social (2.713.451) (4.973.879) 
Superávit acumulado 245.804  2.260.428  

    Total do patrimônio líquido 
 

15 
 
(2.467.647) 

 
(2.713.451) 

Total do ativo 
 

33.900.428 
 
15.311.043 

 
Total do passivo e patrimônio líquido  

 
33.900.428  

 
15.311.043  

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 
 
Demonstrações do resultado (superávit ou déficit) 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em reais 
 

Nota 
 

2021 
 

2020 
Receita operacional  

 Serviços hospitalares 19 
 

15.847.424 16.293.392 
Subvenções e doações 20 

 
22.048.152 17.631.938 
37.895.576 

 
33.925.330 

Custo dos serviços prestados 
 

21 
 
(20.813.692) 

 
(20.524.601) 

Superávit bruto 
 

17.081.884 
 

13.400.729 
(Despesas) receitas operacionais 

 Pessoal  22 
 
(14.096.402) (11.904.757) 

Administrativas e gerais 23 
 

(3.841.204) (2.405.484) 
Outras receitas e despesas líquidas 1.085.082 3.749.264 
Superávit antes do resultado financeiro 

 
229.360 

 
2.839.752 

Resultado financeiro líquido 24 
 

16.444 (579.324) 
Superávit do exercício 

 
245.804 

 
2.260.428 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 
 
Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em reais 
 

2021 
 

2020 
Superávit do exercício 

 
245.804 

 
2.260.428 

Outros resultados abrangentes  - 
 

 - 
Total do resultado abrangente 

 
245.804 

 
2.260.428 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em reais 
 
 

Patrimônio 
 

Superávit 
(déficit) 

 Descrição 
 

social 
 

acumulado 
 

Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2020 

 
(3.459.635) 

 
(1.514.244) 

 
(4.973.879) 

Incorporação do superávit acumulado no patrimônio social (1.514.244) 1.514.244  - 
Déficit do exercício - 2.260.428   2.260.428  
Saldos em 31 de dezembro de 2020 

 
(4.973.879) 

 
2.260.428  

 
(2.713.451) 

Incorporação do déficit acumulado no patrimônio social  2.260.428  (2.260.428) - 
Déficit do exercício -  245.804   245.804  
Saldos em 31 de dezembro de 2021 

 
(2.713.451) 

 
 245.804  

 
(2.467.647) 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em reais 
 
 

2021 
 

2020 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

 Superávit (déficit) do exercício  245.804   2.260.428  
Ajustes por: 

Depreciações e amortizações  907.602   822.568  
Provisão para contingências  (296.588)  (610.302) 
Provisão para perda sobre crédito  -  54.202  

(Aumento) redução nos ativos: 
Aplicações financeiras - recursos com restrições  -  436.164  
Contas a receber   (121.263)  274.060  
Estoques   (376.863)  39.980  
Subvenções a receber (17.753.913)  252.760  
Outros créditos   (117.186) (6.641) 
Despesas antecipadas  67   6.533  

Aumento (redução) nos passivos: 
Fornecedores e prestadores de serviços (2.615.132)  3.921.281  
Salários, encargos sociais e contribuições  379.573  (4.864.374) 
Provisão de férias e encargos  219.049   1.429.268  
Outras obrigações  613.165   (76.425) 
Subvenções a realizar  18.073.004  - 

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 
 

 (842.681) 
 
 3.939.502  

Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
 Aquisições do imobilizado e intangível  (727.369)  (637.767) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 
 

 (727.369) 
 

 (637.767) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 

 Variação líquida das captações e pagamentos de empréstimos e financiamentos 1.970.510   (816.915) 
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamentos 

 
1.970.510  

 
 (816.915) 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 
 

 400.460  
 
 2.484.820  

Variação do caixa e equivalentes de caixa 
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3.106.223   2.705.763  

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 2.705.763   220.943  
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 

 
 400.460  

 
 2.484.820  

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 

 

 

 

Juliano Munhoz Beltani     Gianpaulo Domenico Canno Novelli 

        Presidente       Diretor Executivo 

   Simone Policarpo Silva Pistore 

    Contadora 

         CRC/SP: 161428/O-6 
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Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 
 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em reais 
 

 

1 Contexto operacional 

 

A Associação Hospitalar Santa Casa de Lins (“Associação”) é uma entidade sem fins lucrativos de duração 

indeterminada, com a aplicação integral de suas rendas, recursos e resultados eventuais na manutenção e 

desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. 

 

Rege-se por Estatuto Social, com sede e foro na cidade de Lins – SP, e tem por finalidade prestar assistência 

médica e hospitalar. Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes 

principalmente de: serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios Públicos 

e Privados e Pacientes particulares; auxílios e subvenções dos poderes públicos; donativos e contribuições de 

pessoas físicas e jurídicas e eventos beneficentes. 

 

1.1 Situação operacional e financeira 

 

A administração, como forma de readequar o perfil da dívida da Associação, a qual, em 31 de dezembro de 

2021, apresenta passivo a descoberto de R$ 2.467.647 e passivo circulante em excesso ao ativo circulante, no 

montante de R$ 2.424.605, possui planos de renegociação dos saldos de financiamentos e fornecedores 

buscando o alongamento do perfil da dívida, junto as principais instituições credoras cujo endividamento 

encontra-se classificado no passivo circulante, de forma a ajustar seu fluxo de caixa operacional.  

 

No exercício de 2021 suas operações sofreram uma melhora em relação a 2020, que permitiu algumas ações 

resultando em uma redução no em seu passivo a descoberto na ordem de R$ 245.804 e em seu capital 

circulante líquido negativo na ordem de R$ 2.222.680. 

 

A administração da Associação continuará revisando seu planejamento estratégico, de forma a propor mais 

alternativas que tenham o objetivo a redução de despesas, para que possa fazer frente as suas receitas e 

permitir a viabilização dos investimentos necessários para seu contínuo crescimento. 

 

A Administração entende que essas ações continuarão a produzir impactos positivos nos resultados futuros e na 

posição financeira da Associação, garantindo-lhes plenas condições de continuar suas operações de forma 

crescente. 

 

1.2 Impactos da pandemia COVID-19 nas demonstrações financeiras 
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A Associação avaliou os impactos e riscos relativos aos negócios causados pela pandemia mundial 

declaradapela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19). A 

administração da 
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Associação no sentido de preservar a integridade, a saúde e a segurança de todos os seus colaboradores, tanto 

no contexto administrativo como operacional, adotaram medidas como, adesão das orientações do Ministério e 

Secretarias de Saúde, reforço nas higienizações, distribuição de álcool líquido e em gel 70%, distribuição de 

máscaras de proteção para colaboradores e prestadores de serviços. Ainda, em relação aos procedimentos de 

prevenção a COVID-19, reorganização das áreas da Associação respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 

metro entre as pessoas e orientações. 

 

 

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 

 

a Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras da Associação foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresa – NBC TG 1000 

(R1), adaptadas as peculiaridades da ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros.  

 

A Administração avaliou a capacidade da Associação em continuar operando normalmente e está 

convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, 

a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 

significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras 

foram preparadas com base no pressuposto de continuidade. 

 

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração 

da Associação, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 7 de marçode 2022. 

 

b Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra 

forma na respectiva nota explicativa. 

 

c Moeda funcional e moeda de apresentação 

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação. 

 

d Uso de estimativas e julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas – NBC TG 1000 (R1),exige que a Administração da 

Associação faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 

valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 

estimativas. 

 

As demonstrações financeiras da Associação incluem, portanto, estimativas referentes às perdas com 

créditos esperadas de contas a receber, provisão para contingências, entre outras similares. 
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Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 

contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios 

futuros afetados. 
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3 Principais políticas contábeis 

 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios 

apresentados nessas demonstrações financeiras: 

 

a Instrumentos financeiros 

A Associação classifica seus ativos e passivos financeiros como instrumentos financeiros básicos, em 

conformidade com a política contábil da empresa e por atender as condições da seção 11 do 

Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, portanto, são ativos 

financeiros básicos: i) equivalentes de caixa; ii) contas a receber; eiii) outros créditos.Os passivos 

financeiros básicos são: i) fornecedores e prestadores de serviços; ii) empréstimos e financiamentos; e iii) 

outras obrigações. 

 

Os ativos financeiros básicos são mensurados pelo valor justo por meio do resultado e custo amortizado. 

Os passivos financeiros básicos são mensurados pelo custo amortizado. 

 

As aplicações financeiras são mensuradas ao valor justo por meio do resultado.  

 

A Associação reconhece os ativos e passivos financeiros básicos inicialmente na data em que foram 

originados, exceto os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado, que são reconhecidos 

inicialmente na data da negociação na qual a Associação se torna uma das partes das disposições 

contratuais do instrumento. 

 

Após o reconhecimento inicial, os ativos e passivos financeiros básicos são medidos pelo custo 

amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 

recuperável. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor 

justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 

 

A Associaçãodesreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 

expiram ou quando a entidade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 

um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 

do ativo financeiro são transferidos. 

 

A Associaçãodesreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada 

ou expirada. 

 

Os ativos e passivos financeiros básicos são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 

patrimonial quando, somente quando, a Associação tenha o direito legal de compensar os valores e tenha 

a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 

b Caixa e equivalentes de caixa 
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Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos 

financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da 

contratação, os quais 
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são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de 

curto prazo da Associação. 

 

c Convênios a receber 

O saldo das contas a receber de convênios é demonstrado líquido da provisão para devedores duvidosos, 

sendo essa provisão constituída em montante considerado suficiente para cobrir as eventuais perdas. 

 

d d Subvenções governamentais 

As subvenções governamentais são reconhecidas de acordo com a sua natureza, em conformidade 

com a NBC TG 07, em contas patrimoniais e de resultado, conforme sua realização. 

 

e Estoques 

O estoque de material é avaliado pelo custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado. 

 

f Imobilizado 

 

f.1 Reconhecimento e mensuração 

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,deduzido de 

depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável 

(impairment)acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. 

Os bens imóveis foram ajustados pelo valor justo de mercado, conforme nota explicativa 7 

 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos 

advindos da alienação e o valor líquido contábil do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/ 

despesas operacionais no resultado. 

 

f.2 Custos subsequentes 

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros 

associados com os gastos serão auferidos pela Associação. Gastos de manutenção e reparos recorrentes 

são reconhecidos no resultado quando incorridos. 

 

f.3 Depreciação 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na vida útil econômica estimada 

de cada item. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data 

em que são instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é reconhecida no resultado. A 

depreciação é cessada quando o valor líquido contábil atinge o valor residual final do bem. 

 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de 

exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
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g Empréstimos e financiamentos 

Os empréstimos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação, ou seja, pelo 

valor recebido da instituição financeira, incluindo os custos de transação. Após o reconhecimento inicial, 

financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o 

método de taxa de juros efetivos. 

 

Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, 

bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 

 

Os empréstimos e financiamentos com vencimento até o encerramento do próximo exercício social estão 

classificados no passivo circulante, e os com prazos superiores no passivo não circulante. 

 

h Fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 

mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva, conforme aplicável. 

 

i Provisões  

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação 

legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 

econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos 

fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de 

mercado quanto ao  

 

valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são 

registrados no resultado. 

 

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 

 

j Ativos e passivos contingentes 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da 

seguinte forma: 

 

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Associação 

possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as 

quais não cabem mais recursos.  

 

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria 

jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no 

posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da Associação, sempre que as 

perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a 

liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 

segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis são divulgados em nota 

explicativa e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem 
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divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 

poderá resultar em 
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valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, 

devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 

 

k Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes 

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 

gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo 

é reconhecido no balanço quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como 

resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-

lo no futuro. 

 
Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no 

caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário (valor justo). 

 

l Segregação entre circulante e não circulante 

As operações ativas e passivas com prazos inferiores ao encerramento do próximo exercício social estão 

classificadas no circulante, e os com prazos superiores, no não circulante. 

 

m Receitas e despesas 

O resultado das operações (superávit ou déficit) é apurado em conformidade com o regime contábil de 

competência dos exercícios, independentemente, portanto, do seu efetivo recebimento ou pagamento. 

 
Todas as receitas são destinadas aos fins institucionais da Associação e, portanto, são consideradas 

operacionais. 

 

n Demonstrações dos fluxos de caixa 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. 

 

o Isenções usufruídas  

A Associação usufrui de isenções previdenciárias conforme a Lei n° 12.101/09 artigo 29, e tributária 

(COFINS e Contribuição Social) em decorrência da imunidade contida no artigo 150 inciso 6º letra C da 

Constituição Federal. 

 

 

4 Caixa e equivalentes de caixa 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Caixa   553   934 
Bancos conta movimento   3.796   202 
Aplicações financeiras - recursos sem restrição (i)   619.022   272.070 
Aplicações financeiras - recursos com restrição (ii)   2.482.852   2.432.557 

  3.106.223 
 
  2.705.763 
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(i) Refere-se a aplicações financeiras a aplicações financeiras em poupanças e fundos de investimento de 

renda fixa que podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da Associação e tem 

liquidez 
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imediata. Essas poupanças são remuneradas pelos rendimentos da caderneta de poupança, e os fundos 

de investimento remunerados a variação do CDI. 

 

(ii) Composto substancialmente por aplicações financeiras em poupança e em fundos de investimentos dos 

recursos recebidos por meio de subvenção municipal, estadual e/ou federal que possuem restrição de uso 

e que podem ser resgatadas exclusivamente para as finalidades definidas nos convênios firmados, e estão 

sujeitas a prestação de contas. Os recursos aplicados em poupança são remunerados pelos rendimentos 

da caderneta de poupança e o fundo de investimento remunerados com referência ao CDI. 

 

 

5 Convênios a receber 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Convênios 395.426 253.643 
Particulares 12.150 32.670 
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (i) (23.673) (23.673) 

383.903 
 
262.640 

 

 

(i) Constituídas em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização do 

contas a receber. 

 

 

6 Subvenções a receber 

 

Descrição 
 
Natureza 

 
2021 

Circulante 
 Secretaria Estado Saúde - SES Custeio 6.398.148 

Prefeitura Municipal de Lins Custeio 5.329.308 
Outros Custeio 54.962 

11.782.418 
Não circulante 

 Secretaria Estado Saúde - SES Custeio 6.340.548 
Prefeitura Municipal de Lins Custeio - 
Outros Custeio - 

6.340.548 
18.122.966 

 

 

Foram registrados os valores a receber provenientes de contratos firmados com a Secretaria Estadual da Saúde 

e com a Prefeitura Municipal de Lins, não recebidos até 31.12.2021. 
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7 Estoques 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Medicamentos e materiais hospitalares 904.469 862.149 
Almoxarifado 381.852 37.154 
Manutenção 31.959 42.114 

1.318.280 
 
941.417 

 

 

8 Imobilizado 

 

        2021 
 

2020 

 
Taxa anual de 

 
Custo histórico/ 

 
Depreciação 

 Descrição 
 

depreciação 
 

custo atribuído 
 

acumulada 
 

Líquido 
 

Líquido 
Terrenos - 3.384.508 - 3.384.508  3.384.508 
Edificações 4% 8.565.228 (3.400.289) 5.164.939  5.440.000 
Equipamentos de informática 20% 340.608 (242.234) 98.374 80.079 
Máquinas e equipamentos 20% 7.557.970 (5.542.324) 2.015.646  1.704.362 
Móveis e utensílios 10% 1.624.619 (1.585.593) 39.026 153.914 
Veículos 20% 119.374 (91.860) 27.514 37.833 
Instalações 10% 1.095.441 (1.088.664) 6.777 116.321 

22.687.748 
 

(11.950.964) 
 
10.736.784 

 
10.917.017 

 

 

As movimentações na rubrica “imobilizado” durante os exercícios foram as seguintes: 

 

Custo 
 
(-) Depreciação 

 
histórico 

 
 acumulada Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2020 
 
21.322.612 

 
(10.220.794) 

 
11.101.818 

Aquisição 637.767 (822.568) (184.801) 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 

 
21.960.379 

 
(11.043.362) 

 
10.917.017 

Aquisição 727.369 (907.602) (180.233) 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 

 
22.687.748 

 
(11.950.964) 

 
10.736.784 

 

 

9 Empréstimos e financiamentos 

 

        2021 
 

        2020 

 
Vencimento 

 
Não 

 
Não 

 Finalidade 
 

final 
 

Garantias 
 
Circulante 

 
circulante 

 
Total 

 
Circulante 

 
circulante 

 
Total 

Capital de giro - Bradesco jun/28 Cessão de direitos/SUS  847.997 4.675.910 5.523.907  934.595 2.618.802 3.553.397 
 847.997 

 
4.675.910 

 
5.523.907 

 
 934.595 

 
2.618.802 

 
3.553.397 

 

 

10 Fornecedores 

 

Descrição 2021 
 

2020 
Fornecedores 744.278 526.783 
Honorários médicos 1.711.551 4.544.178 

2.455.829 
 
5.070.961 
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11 Obrigações sociais, encargos e contribuições 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Salários a pagar  749.270 605.796 
Pensão alimentícia a pagar 1.256 2.615 
Contribuição sindical 7.193 408 
INSS empregados  93.236 64.176 
FGTS – Empregados  123.671 99.399 
Rescisão a pagar 31.516  - 
INSS sobre nota fiscal 3.854 4.112 
Empréstimos consignados 90.550 82.457 
Dissídio não aplicado 516.445 573.735 
Outros 153.647 30.788 

1.770.638 
 
1.463.486 

 

 

12 Subvenções a realizar 

 

Descrição 
 
Natureza 

 
2021 

Circulante 
 Secretaria Estado Saúde - SES Custeio 6.398.148 

Prefeitura Municipal de Lins Custeio 5.329.308 
Outros Custeio 5.000 

11.732.456 
Não circulante 

 Secretaria Estado Saúde - SES Custeio 6.340.548 
6.340.548 

 
18.073.004 

 

 

13 Provisão para contingências 

 

Em 2021, aAssociaçãoera parte envolvida (polo passivo) em ações trabalhistas e cíveis, as quais estavam sendo 

discutidas nas esferas administrativa e judicial. 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Trabalhistas 5.172.496 5.469.084 
Cíveis 778.157  778.157 

5.950.653 
 
6.247.241 

 

 

14 Passivos contingentes 

 

A Associação discute ações passivas de natureza cível e trabalhista que montam R$ 2.997.697, cuja opinião dos 

consultores jurídicos quanto a probabilidade de perda para 31 de dezembro de 2021 é que o desfecho desses 

processos pelo andamento atual classifica-se como possível. Tais ações, devido à natureza e histórico são 

plenamente passíveis de acordos de menor valor. 
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15 Patrimônio líquido 

 

a Patrimônio social 

Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes e por doações recebidas de terceiros, acrescido ou 

diminuído dos superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores. O valor do patrimônio social em 

31 de dezembro de 2021 é de R$ (2.713.451) (R$ (4.973.879) em 2020). 

 

b Superávits acumulados 

O superávitacumulado do exercício foi deR$ 245.804e deve ser incorporadono patrimônio social após a 

aprovação das demonstrações financeiras em Assembleia Geral Ordinária – AGO da Associação. 

 

 

16 Aspectos fiscais 

 

Consideram-se imunes as associações civis que prestam os serviços para os quais foram instituídas e os 

coloquem a disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considera-se entidade sem 

fins lucrativos a que não apresente superávit nas suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, 

destina-se integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, desde que atenda as 

demais condições legais. A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, e possui 

imunidade subjetiva quanto ao recolhimento de tributos sobre a receita e sobre o superávit. Isso significa que o 

desvirtuamento dos objetivos e finalidades da Associação, ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas 

para as entidades sem fins lucrativos, conforme determina a legislação vigente, pode proporcionar a perda total 

ou parcial da imunidade tributária da qual goza a Associação. 

 

A Administração desconhece qualquer problema de natureza legal ou fiscal que pudesse afetar a operação 

normal da Associação, que está no pleno desenvolvimento de seus objetivos sociais. 

 

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e das operações da Associação estão sujeitas a exames das 

autoridades fiscais e, em decorrência, a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas 

e contribuições durante prazos prescricionais variáveis (em geral cinco anos) consoante a legislação aplicável a 

cada circunstância. 

 

 

17 Instrumentos financeiros 

 

A Associação mantém operações com instrumentos financeiros como equivalentes de caixa, contas a receber, 

outros créditos, fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras obrigações. A Administração dos 

instrumentos financeiros que a Associação mantém é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 

internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em 

acompanhamento permanente das condições contratadas versus as condições vigentes de mercado. Os 

resultados são condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da Associação. 
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Em 31 de dezembro de 2021, a Associação não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo.  

 

A Associação apresenta exposição aos seguintes principais riscos: risco de crédito, risco de liquidez e risco de 

mercado. As políticas de gerenciamento de riscos da Associação são estabelecidas pela Administração para 

identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites e controles deriscos apropriados e para monitorar 

os riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados 

frequentemente para refletir mudanças nas condições externas e nas atividades da Associação. 

 

Risco de crédito é o risco de perdas com as contas a receber e em investimentos financeiros. Para mitigar esse 

risco, a Associação adota a política de análise de seus devedores, com a constituição da provisão das perdas 

com créditos estimadas. A exposição máxima de risco de crédito é o valor contábil dos ativos financeiros. 

 

Risco de liquidez é o risco em que a Associação possa encontrar em cumprir suas obrigações associadas com 

seus passivos financeiros. Em 31 de dezembro de 2021, aAssociação apresenta os ativos circulantes, menos 

estoques, inferiores aos passivos circulantes em R$ 3.742.885 (R$ R$ 5.588.702 em 2020). 

 

Risco de mercado é o risco que a Associação tem decorrente da possibilidade de oscilação dos valores de 

mercado, tais como as taxas de juros ou dos preços de mercado dos seus serviçosdos demais insumos 

utilizados no processo de prestação de serviços. Administração adota controles para manter a exposição ao risco 

de mercado dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. 

 

 

18 Composição dos órgãos de administração da Entidade 

 

A Associação conta com os seguintes órgãos de Administração, conforme determina seu Estatuto Social: 

 

Diretoria: Composta por 1 Diretor Executivo. 

 

Conselho de Administração: Composto por6 membros eleitos por 2 anos, escolhidos pelo poder público 

municipal e sociedade civil.  

 

Orientam, dirigem e coordenam as atividades da Entidade, bem como elaboram o plano de trabalho, orçamento 

anual, relatório anual e balanço geral e apresentam ao Conselho de Administração para aprovação. 

 

 

19 Serviços hospitalares 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Particulares 797.564 585.548 
SUS (i) 12.790.339 13.643.753 
Convênios (ii) 2.431.107 2.276.566 
(-) Glosas (171.586) (212.475) 

15.847.424 
 
16.293.392 
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20 Subvenções e doações recebidas 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Subvenções municipais 15.002.721 9.478.901 
Subvenções estaduais 6.550.948 7.450.548 
Doações 494.483 684.798 
Receitas diversas  - 17.691 

22.048.152 
 
17.631.938 

 

 

21 Custo dos serviços prestados 

 
Descrição 

 
2021 

 
2020 

Serviços médicos e especializados (14.210.235) (14.853.793) 
Materiais e medicamentos (6.302.779) (5.333.356) 
Higiene, limpeza e lavanderia (300.678) (337.452) 

(20.813.692) 
 
(20.524.601) 

 

 

22 Despesas de pessoal 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Salários e adicionais (10.063.663) (8.204.909) 
Férias e encargos (1.054.785) (962.030) 
Encargos sociais sobre a folha de pagamento (1.025.826) (741.343) 
13º salário e encargos (877.509) (693.560) 
Indenizações e avisos (346.363) (219.855) 
Segurança do trabalho (12.490) (4.359) 
Vale transporte e alimentação (503.087) (472.024) 
Acordos (212.677) (300) 
Outros (2) (606.377) 

(14.096.402) 
 
(11.904.757) 

 

 

23 Despesas gerais e administrativas 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 
Depreciação e amortização (907.602) (822.569) 
Despesas diversas (254.594) (20.388) 
Materiais de uso e consumo (307.020) (179.869) 
Manutenção, limpeza e reparos (508.844) (178.674) 
Energia elétrica, água e esgoto (775.301) (683.704) 
Telefonia e internet (16.368) (57.028) 
Aluguéis (837.710) (448.223) 
Impostos e taxas (8.675) (15.029) 
Contingências (225.090)  - 

(3.841.204) 
 
(2.405.484) 
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24 Resultado financeiro líquido 

 

2021 
 

2020 
Receitas financeiras 

 Rendimentos sobre aplicação financeira 109.914 22.187 
Descontos obtidos 796.169 47.886 
Juros ativos - 1 

906.083 
 

70.074 
Despesas financeiras 

 Juros passivos (807.131) (575.912) 
Despesas bancárias (82.165) (68.192) 
Descontos concedidos (343) (5.294) 

(889.639) 
 
(649.398) 

 
16.444 

 
(579.324) 

 

 

25 Atendimento ao sistema único de saúde - SUS 

 
Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, inciso III, da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, informamos 

os totais de internações hospitalares por paciente-dia e os atendimentos ambulatoriais prestados por número de 

atendimentos. 

 
  Internações Hospitalares  Atendimentos Ambulatoriais 
  Paciente-Dia  Nº Atendimentos 
Convênio 

 
2021  2020 

 
2021 

 
2020 

SUS 21.148  17.599 62.114 60.241 
Não SUS 2.060  1.866 2.433 2.499 
Total 

 
23.208 

 
19.465  64.547 

 
62.740 

 

 

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 32 e 33), a Associação obteve: 

 
Sim / Não 

 
Máximo 

 
Obtido 

I - Atenção obstétrica e neonatal; Não 1,50% 0,00% 
II - Atenção oncológica; Não 1,50% 0,00% 
III - Atenção às urgências e emergências; Não 1,50% 0,00% 
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e Não 1,50% 0,00% 
V - Hospitais de Ensino Não 1,50% 0,00% 
 
 
O percentual de atendimento ao SUS no exercício de 2021 foi de 91,12% (90,32% em 2020). 

 

 

26 Isenções fiscais e tributárias 

 

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 inciso 6º letra C da Constituição Federal, os 

benefícios fiscais foram: 

 
Descrição 

 
2021 

 
2020 

INSS – Cota Patronal 3.438.977 2.622.883 
3.438.977 

 
2.622.883 
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27 Receitas com o trabalho voluntário 

 

Conforme ITG-2002 (R1), o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação de serviço como 

se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Os serviços prestados pelos membros estatutários e diretoria, os 

quais não receberam remuneração e a mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, 

avaliadas pelo valor de mercado regional, conforme abaixo: 

 

Descrição 
 
Horas/ano 

 
Valor hora 

 
2021 

 
2020 

Presidência 36 75 2.700  2.700 
Conselheiros 252 75 18.900  18.900 

21.600 
 
 21.600 

 

 

28 Cobertura de seguros 

 

A Administração da Associação adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas 

são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de 

sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das 

demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.  

 

 

 

 

*** fim ***
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