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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.

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.

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

Princípios
A Santa Casa de Misericórdia determina suas ações pelos seguintes princípios:

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.  
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Mensagem do
Presidente
Chegamos a 2010. Celebramos os 110 anos da Santa Casa de 

Misericórdia. E lá se vão os 10 anos de um novo modo de se gerir esta 

instituição. Sem dúvida são números marcantes. 2010.

Um ano novo é um desafio. Temos que enfrentar as propostas do 

planejamento para esse período. E muitas coisas são colocadas à 

nossa frente para darmos conta e prestarmos as devidas contas no 

balanço das atividades do fim do ano. Tarefas assumidas por muitos 

que abraçaram a causa e que querem estar juntos para saborear a 

vitória.

Que vai ser conquistada com lutas, sacrifícios, desafios, 

incompreensões... Mas, apesar do caminho cheio de empecilhos, 

fomos vencendo, um a um, até podermos chegar aqui. E temos pela 

frente ainda desafios a serem vencidos. Mas juntos conseguiremos. 

110 anos. Uma longa história. Marcada por tantas pessoas que por 

aqui passaram e que construíram esta Santa Casa para ser a Casa da 

Misericórdia. Nos seus altos e baixos sempre sendo uma referência. 

“Na hora H todos se lembram da Santa Casa”! Hoje, ao celebrar esta 

História de generosos homens e mulheres que doaram o mais precioso 

de si. 10 anos de uma nova gestão. Quem viveu esta caminhada de dez 

anos, pode bem avaliar o grande desafio assumido por um corajoso 

grupo de empreendedores que não mediram esforços. Um hospital 

fechado! Uma dívida incalculável! Um descrédito total!

Por parte de quem permaneceu na instituição a vontade de superar os 

desafios. Por parte de quem estava assumindo, a vontade de juntar as 

forças e enfrentar as tormentas. Como a frase que nos é proposta para 

esse ano: “A vida, nossa maior motivação”. Essa é a nossa fonte de 

energia: a vida! Energia motivadora dos construtores desta longa 

história de cento e dez anos! Energia motivadora dos que estão 

escrevendo essa desafiadora história dos recentes dez anos!  Energia 

que nos faz antever um futuro que vai se descortinado para que esta 

nossa Santa Casa de Misericórdia continue sendo referência para a 

vida. Sem dúvidas, neste ano de 2010, ao se celebrar os 110 anos de 

história e os 10 anos de nova gestão só podemos dar à Santa Casa uma 

nota: nota 10!

Monsenhor Antônio Romulo Zagotto      
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Mensagem da
Superintendente
Ao voltar o olhar para 2009, analisando os números das atividades 

desenvolvidas e as metas alcançadas, podemos dizer que vencemos 

mais um desafio e que 2010 vem com o desejo de fazermos melhor. O 

ano de 2009 teve um significado muito especial, completando uma 

década de uma nova gestão. Uma gestão sob as diretrizes da Diocese 

de Cachoeiro de Itapemirim, que a princípio não tinha nenhuma 

espertiz nas atividades de saúde, mas teve sabedoria para agregar 

pessoas que pudessem retomar e dar prosseguimento nas atividades 

do hospital. Inicialmente com Dom Luiz Mancilha Vilela na 

presidência do conselho deliberativo, a seguir com Monsenhor 

Antonio Romulo Zagotto.

Dez anos se passaram, houve momentos difíceis de serem vencidos, 

houve incompreensões, mas existiram muitas vitórias. O saldo está 

sendo positivo e o hospital cumprindo sua missão de salvar vidas.

Analisando os números de atendimentos constatamos que houve um 

crescimento expressivo em todos os serviços, desde o setor de 

internações, laboratório de análises clínicas, banco de sangue, centro 

cirúrgico e principalmente o pronto socorro, os quais contemplam o 

atendimento em efeito dominó. O serviço de hemodiálise passou por 

uma restruturação geral da área física e equipamentos, aumentando 

sua capacidade de atendimento em 240% no número de sessões. As 

equipes médicas multiprofissionais foram constituídas 

proporcionando suporte qualificado para o serviço de urgência 

/emergência em trauma e tantas outras urgências oriundas de 

Cachoeiro de Itapemirim e dos demais municípios vizinhos. Há 03 

anos foi constituída a comissão de captação de órgãos, a qual tem tido 

o melhor desempenho no Estado, proporcionando o salvamento de 

tantas pessoas que aguardam por um órgão na fila nacional de espera 

do Ministério da Saúde.

Não podemos deixar de falar do trabalho voluntário de tantos 

abnegados especialmente os conselhos deliberativo e fiscal que 

dedicam o seu tempo diretamente no hospital. Daqueles que fazem 

doações expressivas, como os empresários do ramo de mármore e 

granito e outros. Das autoridades constituídas, o Governo Federal, 

Estadual e Municipal e os Políticos que investiram e continuam 

investindo na instituição, acreditando na gestão. Desta forma, foi 

possível reformar quase toda área física, ampliando a capacidade 

instalada de diversos setores. Foi possível adquirir equipamentos 

novos de suporte à vida, adquirir novas mobílias para as unidades de 

internação, tanto para os apartamentos de particulares e convênios e 

para os usuários do SUS.

Merece destaque a reforma geral do serviço de nutrição e dietética e o 

centro cirúrgico concluídas no ano de 2009. Enfim, todos os setores e 

serviços foram contemplados com melhorias significativas nestes 

últimos dez anos.

Muitas ações foram realizadas e temos consciência que ainda há 

muito por fazer, e esperamos poder continuar contando com a 

dedicação e empenho de toda a sociedade, para que possamos cada vez 

mais superar barreiras, visando manter a Santa Casa como o melhor 

hospital referência em urgência/emergência da Região sul do Estado 

do Espírito Santo.

Finalizando, esta edição especial vem mostrar e registrar a luta 

centenária desta instituição, 

de década em década os desafios vão se apresentando de acordo com 

seu tempo. Muitas pessoas passaram por aqui construindo uma 

história que tem a VIDA como maior motivação, e é pela vida que 

sempre vale a pena lutar.

Nercedes Canal
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Linha do Tempo
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim foi fundada 

em 27 de janeiro de 1900 e teve seu início como “Associação de 

Beneficência Cachoeirense”. Na ocasião, o primeiro médico foi

Dr. Joaquim Teixeira de Mesquita. Seu primeiro presidente foi

Dr. Raulino Francisco de Oliveira. 

                
Em 31 de dezembro de 1927, foi instituído o Primeiro Conselho, 

tendo como Presidente Mário Lopes de Rezende e Vice-Presidente 

Francisco Gonçalves que com os demais membros eleitos formaram a 

primeira Diretoria da Instituição.

Em 1929, atendendo a um dos fins secundários, “cura dos enfermos 

nos hospitais”, da Congregação de Jesus na Eucaristia e de encontro a 

uma solicitação de Dom Benedito, Madre Gertrudes de São José, 

juntamente com as Irmãs Josefina do Sagrado Coração de Jesus, 

Tereza de Jesus, Martineta da Santa Face e mais tarde a postulante 

Rosalina Oliveira (Irmã Luzia do verbo divino), instalam uma nova

 prevenção do câncer ginecológico e planejamento familiar. 

Nos anos de 1995 e 1996 os serviços administrativos foram 

contemplados com aquisição de computadores e softwares com uma 

rede de 28 estações de trabalho e aconteceu a inauguração do Serviço 

de Ortopedia e traumatologia.

1997 foi o ano da instalação dos serviços de cintilografia e a conquista 

do credenciamento do Serviço de Urgência e Emergência.

Em 1999 o hospital viveu sob condições econômicas e financeiras 

desfavoráveis, realidade que foi modificada quando a Diocese de 

Cachoeiro de Itapemirim na pessoa do então Bispo Dom Luiz 

Mancilha Vilela assumiu a direção da instituição iniciando um 

trabalho de resgate de credibilidade.

Os anos de 2007 a 2008 marcaram a nova fase do hospital que 

alavanca, suas atividades com a conquista de sua regulamentação 

cadastral e a parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo e 

demais entidades que possibilitaram a renovação do parque de 

equipamentos da instituição e ainda a apresentação de projetos para 

reforma e ampliação de alguns setores.

Em 1980 foi instituída a Primeira Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) do Estado do Espírito Santo e quinta do Brasil, 

fato que levou a Santa Casa a conquistar o título de Hospital Padrão 

no Controle de Infecção Hospitalar, juntamente com outros três 

hospitais brasileiros. No mesmo ano a insituição obteve também 

credenciamento da Residência Médica em Ortopedia através da 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

Em 1991 foi criado o Plano de Saúde Santa Casa que chegou a ter 

aproximadamente 35 mil associados. Dois anos depois adquiriu-se, 

um Aparelho de Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia, 

que vieram completar o Centro de Diagnóstico por Imagem, 

dinamizando os serviços de diagnóstico e tratamento.

No ano de 1994 foi inaugurada a nova Unidade de Tratamento 

Intensivo-UTI, uma creche para atender aos filhos dos colaboradores 

e também ocorreu a ampliação do Centro Cirúrgico e a criação do 

Instituto da Mulher, com 04 consultórios equipados, que teve por 

objetivo dar assistência à mulher, tomando por base a PAISM-Plano 

de Assistência Integral a Saúde da Mulher-do Ministério da Saúde, 

com ênfase ao atendimento de Pré-Natal de baixo e alto risco,

 comunidade denominada Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro 

de Itapemirim.

No ano de 1945 foi elaborado um projeto com o objetivo de 

constituírem: Farmácia, Sala de Operações, Gabinete de Raio X, 

Ambulatório e Laboratório de Análises Clínicas. Também no setor 

Administrativo dava-se os primeiros sinais de organização com a 

criação de Secretaria, Portaria, Serviços de cozinha, rouparia e 

Lavanderia. No setor religioso já havia a preocupação com assistência 

espiritual dos enfermos que era prestada por religiosas e por um 

sacerdote.

O Hospital viveu seu apogeu nas décadas de 1970 à 1980, quando 

avança o desenvolvimento de diversos setores e a criação de tantos 

outros. Neste período adquiriram-se muitos equipamentos e foram 

inaugurados setores chaves como UTI e e central de esterilização, na 

mesma época foram ampliadas o número de salas cirúrgicas e o 

hospital passou a contar com mais de 300 leitos.
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certificações
Títulos e

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº. 37, de 11/06/1921;

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 2.685, de 14/12/1971 publicada no D.O.E de 18/12/1971;

Declarada de Utilidade Pública Federal publicada no D.O.U. Em 28/11/1984;

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, de acordo com o decreto nº. 2.536, de 07/04/1998;

Atestado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, COMASCI, conforme

resolução nº. 047, de 11/12/2008, publicada no Órgão Oficial do Município em 23/12/2008, diário nº 3309, com validade por um

período de 2(dois) anos;

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;

Referência no atendimento a pacientes nas seguintes especialidades:

- Urgência e Emergência; 

- Nefrologia e Transplante de Rins;

- Captação de Órgãos;

- Ortopedia e Traumatologia;

- Neurologia/ Neurocirurgia.

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.
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Panorama Geral
Nefrologia

Neurocirurgia

Neurologia

Oftalmologia

Oncologia

Ortopedia

Otorrinolaringologia

Pediatria

Pneumologia

Radiologia e Ultra-sonografia

Médico do Trabalho

Urologia

Buco Maxilofacial

Total de Leitos: 179

Leitos SUS: 143

Leitos Particular/Convênios: 36

Salas Cirúrgicas: 5 

Corpo Clínico: 164

Colaboradores da Santa Casa: 625

Colaboradores Lar de Idosos: 35

Estagiários:33

Voluntários: 3 

Área Total: 10.167,25 m2

Área Construída: 7.557,05 m2

Especialidades
Alergia e Imunologia

Anátomo-Patologia

Anestesiologia

Angiologia e Cirurgia Vascular

Cardiologia

Cirurgia Geral

Cirurgia Pediátrica

Cirurgia Plástica e Reparadora

Clínica Médica

Dermatologia

Endocrinologia

Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva

Ginecologia e Obstetrícia

Hematologia e Hemoterapia
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Programas e Projetos

Programa de Integração de Novos Colaboradores

Visando a promoção do profissional no ambiente de trabalho, o setor de Recursos Humanos da Santa Casa iniciou, em outubro de 2008, o Programa de 

Integração de Novos Colaboradores - PINC. O Programa visa levar os novos colaboradores a conhecer a Santa Casa e seu processo de funcionamento, 

através de encontros mensais, que objetivam a qualificação dos colaboradores e o melhor desempenho de suas funções.

Programa de orientação a acompanhantes

O Programa de Orientação aos acompanhantes, desenvolvido pelo setor de enfermagem, tem obtido sucesso desde sua criação. 

Cerca de 2000 acompanhantes passaram pelo programa onde receberam um manual de orientação, crachá de identificação e maiores informações sobre 

rotinas, direitos e deveres, fazendo com que o acompanhante realmente exerça um papel fundamental na recuperação do paciente.

Projeto Ginástica Laboral 

Desenvolvido pelo setor de Fisioterapia em conjunto com voluntários, 

o projeto leva os colaboradores à prática periódica de atividades 

físicas como forma de prevenir doenças provenientes de movimentos 

repetitivos. 

Projeto NEP – Núcleo de Educação Permanente

O Núcleo de Educação Permanente foi criado com o intuito de 

capacitar e qualificar a equipe de enfermagem através de diversas 

ações e projetos como a criação de materiais informativos, promoção 

de treinamentos de atualização, participação em ato de nomeação da 

Primeira Comissão de Ética de Enfermagem do Sul do Estado do 

Espírito Santo e acompanhamento de suas atividades, elaboração de 

manual de rotinas setoriais, elaboração e acompanhamento dos 

Projetos ProAts e Acolhimento com Classificação de Risco, 

formulação de relatórios de indicadores, realização de provas de 

seleção para técnicos e enfermeiros, promoção de palestras 

educativas, elaboração e apresentação de trabalhos científicos em 

congressos nacionais.

Programa Training Jr.

Realizado em parceria com o Centro Técnico Apogeu, o projeto existe 

desde 2008, tendo por objetivo a formação de profissionais técnicos

 de enfermagem através da prática. Além disso, o training Jr. visa a 

evolução humanista em benefício dos pacientes internos do hospital 

Santa Casa. Para a instituição é uma forma de colaborar diretamente 

na formação dos profissionais que atuam no projeto.

Programa de Voluntariado – “O Bem faz Bem”

O Programa de voluntariado “o bem faz bem” trabalha como conceito 

central que um pequeno gesto bom, por mais simples que seja, unido a 

outro gesto, forma um bem maior.

Atualmente a Santa Casa possui voluntários que atuam em projetos 

sociais para a promoção do bem estar de colaboradores e internos. 

Além disso, o voluntário auxilia no apoio de ações religiosas voltadas 

para pacientes e familiares.

Programa Interno de Nutrição 

Comandado pelo serviço de nutrição e Dietética o programa busca 

através da prevenção, evitar doenças decorrentes da má alimentação, 

para tanto o hospital Santa Casa disponibiliza a todos os seus 

colaboradores refeições balanceadas, cuidadosamente preparadas, 

servidas em um ambiente agradável a preço simbólico.  A entidade 

arca com cerca de 98% dos custos dos alimentos e de seu preparo.
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encaminhado para a enfermeira do projeto de acolhimento que, após 

tomada dos sinais vitais e consulta de enfermagem, o classifica entre 

vermelho (emergência / risco de morte imediato), amarelo (urgência), 

verde (semi-urgência) e azul (quadro crônico sem sofrimento agudo ou 

caso social).

Funcionando desde junho de 2009, o projeto conseguiu aceitação por 

parte da população e profissionais que integram o serviço e já aponta 

resultados positivos.

O projeto de acolhimento aliado à abertura de um pronto atendimento 

municipal, serviço antes prestado pelo hospital Santa Casa, fez com 

que o fluxo de pessoas nas dependências do Pronto Socorro diminuísse 

em 47,5% em relação ao ano anterior. Permitindo assim, um 

atendimento de melhor qualidade para todos aqueles que realmente 

necessitam de atendimentos de Urgência e Emergência. 

Programa ProAts

O Projeto ProAts tem o objetivo de promover o crescimento 

profissional dos enfermeiros recém formados através de sua inserção 

no mercado de trabalho, desenvolvimento de pesquisas e trabalhos 

científicos e sua avaliação eficiente enquanto profissional graduado 

em enfermagem. O projeto trabalha com um método universalmente 

testado e eficiente, similar ao de residência, no qual é oferecida uma 

oportunidade ao profissional de desenvolver a prática associada à 

elaboração de pesquisas. Atualmente conta com 5 enfermeiras 

ProAts, que através de processo seletivo, estão atuando no setor de 

Acolhimento com Classificação de Risco e NEP.

Projeto de Prevenção de Acidentes de Trânsito

Objetivando reduzir o número de mortes decorrentes de acidentes de 

trânsito, o hospital Santa Casa trabalha a conscientização dos 

motoristas por meio de projeto educativo.

Em 2009 a instituição realizou em parceria com uma rádio local, 

campanha “Viva a Vida”, tendo como lema “Motorista, não tenha 

pressa de viver a vida”. Dentro da campanha foram realizadas várias 

ações como panfletagem, confecção de camisas, missa do motociclista 

e motociata. 

Projeto Caminhada Ecológica

De frente à realidade estatística do Sistema de Saúde brasileiro que 

aponta um grande número de profissionais da área com problemas 

provocados por stress, má alimentação, movimentos repetitivos,  

impactos psicológicos e também de encontro com a necessidade de se 

trabalhar a preservação ambiental, o projeto Caminhada Ecológica 

engloba colaboradores, parceiros e comunidade local no intuito de 

descobrir a natureza como grande fonte geradora de saúde. No ano de 

2009 a ação foi umas das indicadas para o Prêmio Ecologia do 

Governo Estado.

Programa de Acolhimento com Classificação de Risco

O atendimento aos portadores de quadros agudos, de natureza clínica, 

traumática ou psíquica, deve ser prestado por todas as portas de 

entrada do SUS. A Classificação de Risco, proposta inserida dentro 

da Política Nacional de Humanização, é entendida como uma 

necessidade capaz de melhor organizar o fluxo de pacientes que 

procuram as portas  de entrada Urgência/Emergência, priorizando o 

atendimento e diminuindo angústias pela espera.

Atualmente, o Setor de Acolhimento, como é conhecido na entidade, 

funciona mediante a escuta qualificada e tomada de decisão baseada 

em protocolo adaptado do Ministério da Saúde. Ao chegar à entidade, 

o usuário é acolhido pelos funcionários da portaria / recepção e 

VITMAS DOS PRINCIPAIS ACIDENTES E INTERCORRÊNCIAS NO PRONTO
SOCORRO DA SANTA CASA DE CACHOEIRO (2006-2009).

CLASSIFICAÇÃO

Motociclístico

Automobilístico

Atropelamento

Arma Branca

Arma de Fogo

Agressão Fisica

2006 2007 2008 2009

879

295

153

77

79

238

1222

394

256

87

97

248

1338

410

226

87

89

190

1412

395

227

55

88

147

Projeto Educativo para doação de órgãos

Apoiado por diversos órgãos como Governo do Estado do Espírito 

Santo, Secretaria Municipal de Educação e Câmara Municipal de 

Vereadores, o tema “Doação de Órgãos” teve grande destaque no 

último ano, atingindo não só a cidade de Cachoeiro de Itapemirim 

como também demais regiões do Estado. Através da CIHDOTT, a 

Santa Casa realizou no último ano os primeiros treinamentos com 

pedagogos e professores da rede municipal, ministrou palestras sobre 

doação de órgãos em diversas escolas, abrangendo alunos de 1ª à 8ª 

série. Além disso, organizou, em parceria com a Secretaria Estadual 

de Saúde (SESA), o “Lançamento da Política Estadual de Estímulo à 

doação de órgãos no Sul do Estado”. 

Programa de Satisfação

Buscando assegurar o direito dos usuários, conforme a Política 

Nacional de Humanização (PNH), o hospital Santa Casa oferece um 

atendimento diferenciado por meio do Programa de Satisfação. Para 

crescer, acreditamos na importância de sempre ter como foco 

principal a vida, dessa forma, todas as dúvidas, reclamações e elogios 

são registrados através de pesquisa de satisfação que são preenchidas 

em nossos quartos, por telefone ou através de espaço específico no site 

da instituição. Em 2009 foram realizadas 2.000 pesquisas que  

classificaram os serviços oferecidos pela instituição como ótimo em 

100% dos procedimentos avaliados.  
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Realizações
Implantação de Sistema de Gestão Hospitalar – Software 

Integrado MV 2000

Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde – SESA, o hospital 

adquiriu um dos mais modernos Sistemas de Gerenciamento 

Hospitalar do Brasil, que possibilitou a padronização de ações através 

de fluxos de regulação, permitindo assim maior monitoramento e 

avaliação dos serviços executados, por meio de relatórios estatísticos.

Com o novo sistema, todas as enfermarias e consultórios passaram a 

ser informatizados com prontuários eletrônicos, proporcionando às 

equipes acesso on-line aos resultados de exames, permitindo a 

prescrição de medicações em tempo real, trazendo agilidade para os 

procedimentos e racionalização de materiais e recursos humanos. 

Memória Festiva

O trabalho com base em datas comemorativas faz parte do calendário 

de ações motivacionais implantadas pelo hospital Santa Casa. As 

festividades que aconteceram no decorrer de 2009, 

aproximaram pacientes e colaboradores como forma de 

humanização.

Campanhas Educativas 

Realizadas por setores chaves da instituição, as campanhas 

educativas visam a prevenção de doenças e a educação para promoção 

de saúde.

Em 2009, a Santa Casa atuou na conscientização de causas como a 

auto-medicação, alimentação saudável, prevenção de infecção 

hospitalar, doação de sangue, orientação sobre tabagismo, cuidados 

com a gripe A (H1N1) e prevenção contra o câncer de pele.

Atualização Profissional

Investimentos para a formação e atualização profissional da área de 

saúde, faz parte do planejamento estratégico da entidade, que por 

meio de parceria pode realizar diversos eventos, dentre eles: Curso de 

Urgência e Emergência,  Atenção Primária à Saúde, Seminário de 

Fisioterapia Hospitalar, Congresso Médico Sul Capixaba, Encontro 

Científico de Recursos Humanos, Seminário Macrorregional de 

Humanização Hospitalar além de inúmeras visitas técnicas para 

estudo e participação em cursos de especialização e pós-graduação 

oferecidos pelo Governo do Estado.

Centro de Estudos Santa Casa

O Centro de Estudos “Dr. Edson Rebello Moreira”, foi criado em 

1979, tendo como objetivo, promover, coordenar, estimular e divulgar 

as atividades técnico-científicas e culturais que visam o 

aperfeiçoamento do corpo clínico.

Ao longo dos anos, vem desenvolvendo importantes programações 

científicas que contam com a participação de renomados 

profissionais.

Serviço de Capelania 

O Serviço de capelania participa ativamente das ações desenvolvidas 

no hospital desde os primeiros anos de sua fundação, atuando em 

todas as enfermarias e UTI, pregando o amor de Deus, consolo e 

alívio, através de gestos de solidariedade e compaixão, junto aos 

pacientes, familiares e profissionais de saúde.

O trabalho desenvolvido é executado pelo capelão do hospital em 

conjunto com a Pastoral da Saúde, com base nas seguintes diretrizes: 

respeito à religião, escuta, aconselhamento e reconciliação.
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Santa Casa na mídia 
Em 2009, 90% das publicações que envolveram a instituição foram de repercussão positiva e espontânea, contando com veiculação de matéria em 

circulação nacional por meio de jornais de referência e em sites de acesso geral dos Estados do Ceará, São Paulo e Piauí.

O site da instituição recebeu aproximadamente 50.000 (cinqüenta mil) visitantes, dentre eles internautas de países como: Estados Unidos, Portugal e 

Itália.

Captação de Recursos
O Setor de Captação de Recursos da Santa Casa tem atuado em conjunto com a Diretoria da instituição e diversos setores para elaboração e 

implantação de projetos que permitem a aquisição de modernos equipamentos, medicamentos, reformas e ampliações de área física, sendo 

financiadoras dessas ações, autoridades políticas, governamentais, empresariais e a população em geral.
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Total: R$ 9.067459,49

Secretaria Estadual de Saúde/ SESA R$ 5.114.112,08 Software Integrado de Gestão Hospitalar MV 2000

Promoção de Cursos
Pró Vitae e Santa Casa Cachoeiro

R$ 3.804,44
Compra de Equipamentos  Farmácia

Banco de Sangue e Lar de Idosos

Doação/ Pró Vitae Instituto
Sul Capixaba de Atenção à Saúde

R$ 191.609,40
Compra de Equipamentos Permanentes

Lar de Idosos e Santa Casa 

NOTAS EXPLICATIVAS

- As emendas parlamentares federais e estaduais, pertencem ao orçamento de 2009, entretanto só serão efetivadas no ano de 2010, mediante a realização de pregões.

- Os valores apresentados acima referentes ao programa de Urgência e Emergência correspondem ao valor total do convênio efetivado em 2009, com parcelas ainda em abertas para 2010.

- Quanto aos valores de repasse do Instituto Sul Capixaba de Atenção á Saúde - Pró-Vitae, ainda existe parcela em aberto para recebimento em 2010. 

- Quanto ao convênio para Software Integrado de Gestão hospitalar MV 2000, no valor de R$ 5.114.112,08, cabe destacar que o início do pagamento foi em 2008 finalizando em 2010.

Colabore

Em seu primeiro ano de implantação, o Projeto Sócio Mantenedor, criado pelo Setor de Captação de Recursos, na busca de inserir a comunidade local 

no processo de ampliação e reestruturação física e instrumental da entidade, já aponta seus primeiros resultados. Com as contribuições conquistadas ao 

longo de 2009, foi possível adequar parte da estrutura elétrica da instituição, para que em 2010 possa acolher modernos equipamentos. O Projeto Sócio 

Mantenedor precisa de sua contribuição para continuar investindo no crescimento de nosso hospital. Para se tornar um sócio mantenedor, basta acessar 

o site da instituição e preencher os dados propostos que a central de atendimento entrará em contato. Não existe valor estipulado, ajude com quanto 

quiser e puder, todas as doações são debitadas na conta de energia, uma forma segura e fácil de contribuir.   

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DOADOR SANTA CASA
0800 723 7224

Relatório de Captações
Emenda Parlamentar 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço.

Emenda Parlamentar 
Deputado Camilo Cola

R$ 100.000,00 Veículos (van e carro administrativo)

Emenda Parlamentar 
Senador Magno Malta

R$ 300.000,00 Equipamentos Permanentes

R$ 250.000,00 Equipamentos Permanentes

Emenda Parlamentar 
Deputada Rita Camata

R$ 360.000,00

R$ 1.270.370,00

R$ 1.073.800,00

R$ 80.000,00

R$ 7.000,00

R$ 14.450,00

R$ 250.000,00

R$ 244.000,00

Equipamentos Permanentes

Secretaria Estadual de Saúde / SESA Transformadores

Secretaria Estadual de Saúde / SESA Equipamentos Pronto Socorro

Emenda Parlamentar 
Deputado Carlos Casteglione

Equipamentos Banco de Sangue

Arraial do Vovô Investimentos no Lar de Idosos

Edital Social Furnas Centrais Elétricas S/A Equipamentos Laboratório

Manutenção do sitePatrocínio do Site 

Programa “Urgência e Emergência”
parceria com prefeituras

Compra de materiais e medicamentos para o P.S
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Empreendimentos 
Reformas e ampliações
2009
Reforma do Setor de Nutrição e Dietética que passou a contar com 

espaço amplo e bem equipado, promovendo assim mais conforto e 

segurança para alimentação de pacientes e colaboradores, qualidade 

que vai do preparo à mesa.

Término da segunda fase de reformas do Centro Cirúrgico. Além das 

adequações de salas cirúrgicas, o setor também foi adaptado segundo 

as normas de Ambiência preconizadas na Política Nacional de 

Humanização e passou a contar com sala nomeada de “espaço 

humanizado” destinada a médicos e colaboradores do setor.

Reforma de vários setores administrativos, possibilitando maior 

ergonomia e satisfação dos colaboradores da instituição.

Reforma da rede lógica de comunicação e dados e parte da rede 

elétrica, além de um moderno DATACENTER com storage e servidores

Números Hospitalares

A Santa Casa Cachoeiro é o único hospital referência em Urgência e Emergência de toda região sul, atendendo porta aberta 24 horas a 26 municípios.

Em 2009, a instituição realizou 8.820 atendimentos a pacientes SUS, o que representa 80% do total geral, 20% a mais do que preconiza sua 

responsabilidade filantrópica que é de 60 % da capacidade instalada. 

Internações

2005

2006

2007

2008

2009

SUS PARTICULAR CONVÊNIOS TOTAL

5,711

6,494

6,681

7,659

8,820

1,086

1,013

976

1,023

805

795

856

1,014

1,380

1,479

7,592

8,363

8,671

10,062

11,104

Evolução das Internações (2005-2009)

 de última geração, permitindo elevar em 300% o número de estações 

de trabalho na instituição. 
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Evolução das Internações (2005-2009)

SUS
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MOVIMENTO DO SETOR DE INTERNAÇÃO
DE ACORDO COM A PROCEDÊNCIA

Internações

Cachoeiro de Itapemirim

Marataízes

Itapemirim

Vargem Alta

Castelo

Presidente Kennedy

Atílio Vivacqua

Rio Novo do Sul

Muqui

Mimoso do Sul

Alegre

Iconha

Jerônimo Moneiro

Guaçui

Ibitirama

Muniz Freire

Iúna

Piuma

Venda Nova do Imigrante

Irupi

São José do Calçado

Guarapari

Conceição de Castelo

Vitória

Apiacá

Alfredo Chaves

Dores do Rio Preto

Ibatiba

Domingos Martins

Divino São Lourezo

Bom Jesus do Norte

Vila Velha

Criacica

Anchieta

Outros Municípios Espírito Santo

Estado do Rio de Janeiro

Estado de Minhas Gerais

Estado de São Paulo

Total

Quant.

7492

502

394

350

253

231

215

211
204

174

168

162

134

113

88

88

80

29

22

21

16

13

12

11

11

10

9

8

7

7

6

6

4

25

15

4

11.104

6

3

32,30%

67/47%

0,23%

Procedência das Internações em 2009

Cachoeiro de Itapemirim

Outros Municípios

Demais Localidades

Nos últimos anos, o setor de internação cresceu 50%, em virtude da reabertura de novos leitos e  a 

parcerias com a  Secretaria Estadual de Saúde.

Procedimentos cirúrgicos

No Centro Cirúrgico, o crescimento é progressivo, acompanhando a crescente demanda por internações de Urgência/Emergências em especial as de 

acidentes de trânsito.

Evolução dos Procedimentos do Centro Cirúrgico (2005-2009)
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Cirugias
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Evolução dos Partos (2005-2009)

Partos
1.322

2005 2006 2007 2008 2009

1.396

1.290

1.477

1.452

A adesão à Campanha do Ministério da Saúde quanto à conscientização da importância do parto normal já aponta os primeiros resultados.

Serviços Ambulatoriais

COMPOSIÇÃO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM 2009

COMPOSIÇÃO  ATENDIMENTOS

SUS

PARTICULAR

CONVÊNIOS

CARTÃO SAÚDE

TOTAL

11.721

2.224

5.860

4.008

23.813

49%

17%

25%

9%

Composição dos atendimento

Ambulatoriais 2009

SUS

Particular

Convênios

Cartão Saúde

Serviços Complementares Diagnóstico

QUADRO GERAL DOS EXAMES (2008-2009)

PROCEDIMENTOS 2008

Análises Clínicas

Anatomia Patológica

Radiologia

Endoscopia

Eletrocardiolograma

Ultrassonografia

Tomografia

Total

226.515

2.628

25.977

188

2.118

3.807

3.472

264.705

2009

241.135

2.547

26.696

200

2.050

3.787

3.136

279.351

Evolução dos Atendimentos Fisioterápicos (2005-2009)

35.000

30.000

25.000

15.000

10.000

5.000

0

2005 2006 2007 2008 2009

Atendimentos

3.705

7.553

6.958

18.293

33.484

Reabilitação

A equipe de Fisioterapia da Santa Casa Cachoeiro é formada por profissionais especializados que atuam  na prevenção e no tratamento de complicações músculo-

esqueléticas, cardiorrespiratórias e neurológicas. O tratamento inclui exercícios para o reestabelecimento das funções respiratórias e motoras com o uso de medidas 

terapêuticas, 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 Atendimento. O atendimento da 

Fisioterapia é parte fundamental no processo de reabilitação, pois proporciona aos pacientes uma recuperação mais rápida, reduzindo as complicações e o tempo de 

internação.
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Hemodiálise - Ano 2009

O setor de Hemodiálise, quando comparado ao ano de 2005, cresceu 62%, principalmente devido aos últimos investimentos realizados no hospital.

Evolução dos Atendimentos (Hemodiálises entre 2005-2009)

2009

2008

2007

2006

2005

0

Hemodiálises

12.001

13.253

15.513

18.368

19.485

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Serviço de Hemoterapia

Evolução das Aplicações de Sangue e Hemoderivados (2005-2009)

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2005 2006 2007 2008 2009

5.975 5.739 6.720 7.104 6.371

Serviços Assistenciais
Nutricional

Nutricional

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2005 2006 2007 2008 2009

403.831 420.957 450.079 491.079 514.169

500.000

600.000

Evolução dos Atendimentos do Serviço de Nutrição e Dietética (2005-2009)

Atendimentos
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Psicológico

TIPOLOGIA DOS ATENDIMENTOS EM PSCIOLOGIA

ATENDIMENTO GERAIS 2008

Atendimentos

Entrevistas de Processo Seletivo

2009

1.227

87

1.308

300

Evolução dos Atendimentos do Serviço Social (2005-2009)

2009

2008

2007

2006

2005

0

Atendimentos

1.404

908

2.511

3.341

4.275

500

Social

1.000 1.500 2.000 3.000 3.500 4.000 4.500

Apoio

SISTEMA DE PRODUÇÃO HOSPITALAR (SERVIÇO DE APOIO)

SETORES / SERVIÇOS 2008

58.584

408.628

15.823

513.714

2.565

1.262

2009

79.543

328.056

16.651

535.763

2.301

1.049

Transportes

Lavanderia

Arquivos

Esterilização

Maniutenção

Lactário

Km Rodados

Kg Roupa

Unid. Atendimentos

Pacotes Esterelizados

Unid. Consertos

ml Leite

Com relação aos serviços de apoio realizados em 2009, destaca-se a redução no número de peças lavadas, devido à doação de peças descartáveis em 

áreas específicas da instituição como o Pronto Socorro e o Centro Cirúrgico, fato que garante o controle de infecção hospitalares.
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Instituto Sul Capixaba de
Atenção à Saúde
O Instituto Sul Capixaba de Atenção à Saúde, Pró-Vitae, fundado em 

2003, é uma OSCIP, ou seja, uma organização regulamentada pelo 

poder público, que tem como missão promover o acesso digno do 

cidadão Sul Capixaba à saúde, através de programas e projetos que 

dêem melhores condições de atendimento e sustentabilidade aos 

hospitais filantrópicos.

Atualmente, os trabalhos realizados pelo Pró-Vitae estão voltados 

para o hospital Santa Casa Cachoeiro e para o Lar de Idosos “Adelson 

Rebello Moreira”. No ano de 2009, a parceria com o instituto foi 

parte fundamental para a realização e manutenção de diversas ações, 

que visavam à adequação do Lar de Idosos e de alguns setores do 

hospital, além do gerenciamento de projetos e a realização de cursos 

voltados a trabalhados e estudantes da área de saúde.
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Comissões
O criterioso trabalho desenvolvido pela Comissão de CCIH, concedeu 

à Santa Casa Cachoeiro em 1990, título de Hospital Padrão em 

Controle de Infecção hospitalar, entregue pelo Ministério da Saúde a 

somente três hospitais em todo Brasil.

Para garantir o alto controle de infecções, no ano de 2009 foram 

realizadas as seguintes ações:

Auditorias mensais e permanentes em todos os setores;

Realização de treinamento junto aos colaboradores sobre Noções de 

Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar;

Elaboração de busca ativa e fonada das infecções hospitalares, com 

base no sistema de vigilância epidemiológica, que resultou em 

incidência de 3% em clínica médica e 1% em clínica cirúrgica;

Promoção de concurso de artes cênicas com o tema prevenção e 

controle de infecção hospitalar;

Realização do IV curso de uso racional de antimicrobianos, 

ministrado pela infectologista Dra. Denise Marangoni;

Participação como palestrantes em eventos científicos;

Elaboração e distribuição de material explicativo sobre sensibilidade 

e resistência ao anti-microbianos;

Realização e revisão de protocolo sobre infecção hospitalar;

Constituição da Comissão de Curativos de lesões de partes moles.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, atendendo à 

exigência legal, foi criada com objetivo de prevenir acidentes de 

trabalho. As ações desenvolvidas por ela têm como foco a divulgação 

de métodos de segurança que garantem a saúde e qualidade de vida do 

trabalhador.

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

O trabalho de conscientização para captação de órgãos e tecidos desenvolvido pela Comissão é destaque em todo o Estado do Espírito Santo. Atualmente, a 

Santa Casa Cachoeiro é o hospital que mais realiza captações no Estado. No ano de 2009, a Comissão notificou 16 pacientes em morte encefálica que 

resultaram em 10 captações efetivadas.

A eficácia do trabalho desenvolvido pela Comissão, que é composta por uma equipe multidisciplinar, tem base nas ações de conscientização desenvolvidas 

durante o ano, trabalho  que ganhou grande espaço na mídia por meio da realização de eventos como: palestra de  orientação a  professores, orientadores e 

pedagogos  com o objetivo de  incluir o tema doação de órgãos na grade curricular das escolas municipais,  organização de evento para  lançamento da Política 

Estadual para doação de órgãos no sul do Estado, mini-cursos em eventos Estaduais, além de ter membros presentes em importantes formações realizados em 

hospitais referência em todo Brasil.

Evolução das Captações de Órgãos (2005-2009)

CAPTAÇÕES
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Grupo de Trabalho de Humanização

Criado em 2003, o grupo é composto por uma equipe multidisciplinar 

de apoiadores institucionais para a Política Nacional de 

Humanização, que intervém nas práticas diárias do hospital, através 

de projetos e ações que visam disseminar ainda mais os conceitos e 

diretrizes da humanização. Dentre estes, ganham destaque:

Coral de funcionários

Cineclube

Semana Natal Humano

Sala de Recreatividade

Projeto de reciclagem

Ação Social Santa Casa

Memória de datas comemorativas

Oficina de humanização

De Farmácia e Terapia 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica, fundada em 2009, conta com 

uma equipe multidisciplinar composta por farmacêuticos, médicos, 

enfermeiros e nutricionista. Essa comissão possui o papel de formular 

e programar políticas institucionais relacionadas à seleção, 

prescrição e uso racional de medicamentos, num processo dinâmico, 

participativo, multiprofissional e multidisciplinar que passa a 

assegurar uma terapêutica eficaz e melhorias na qualidade da 

assistência prestada.

A Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia 

de Cachoeiro de Itapemirim foi a primeira comissão a ser implantada 

no Sul do Estado e, teve início no dia 25 de março de 2009, após 

eleição realizada pela equipe de enfermagem da instituição, com o 

objetivo de fortalecer o componente ético na prática de enfermagem, 

divulgar o Código de Ética, fiscalizar as práticas das ações de 

enfermagem, trazer o COREN – ES para dentro da instituição e 

promover ação preventiva quanto as intercorrências e conflitos 

Éticos. Esta comissão realiza reuniões mensais dirigidas pela chapa 

eleita composta por 6 representantes de cada classe da enfermagem, 

que são Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Com 9 

meses de atuação, o grupo já possui definido o cronograma de 

atividades e regimento, 2 casos apresentados e resolvidos dentro da 

instituição e treinamento de 76% da equipe de enfermagem sobre o 

Código de Ética de Enfermagem.

De Ética Médica

O trabalhado desenvolvido pela Comissão de Ética Médica é realizado 

através da apuração de casos clínicos e denúncias, assegurando assim 

a qualidade do tratamento oferecido pela entidade.

De Ética de Enfermagem

De Economia de Energia

A Comissão Interna de Economia de Energia foi criada em 2009 

como uma das ações de responsabilidade social adotadas pela 

instituição, na busca de orientar quanto ao consumo consciente de 

energia elétrica.

No primeiro ano de sua criação, a comissão realizou campanha 

interna ao qual distribuiu junto aos diversos setores e enfermarias, 

adesivos e cartazes apelativos ao consumo de energia. Com as ações, o 

hospital busca uma redução de 40% de seu consumo elétrico. 
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Contribuições Sociais
Muitas formaram as ações sociais educativas e preventivas, realizadas pela Santa Casa Cachoeiro através de diversos setores e em conjunto com instituições 

de todo Sul do Estado, sendo destaque:

Evento Todos Contra a Pedofilia;

Apoio Médico hospitalar para a realização do Show Comemorativo aos 50 anos de carreira do cantor Roberto Carlos;

Participação por meio de suporte médico da Maratona dos Pais;

Campanha educativa contra auto-medicação;

Campanha de combate ao câncer de pele;

Ação de combate ao Tabagismo;

Campanha de conscientização quanto à direção segura voltada para a redução do número de acidentes de trânsitos.
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Responsabilidade Social
Acreditamos no desenvolvimento sustentável, sendo possível conciliar 

saúde, prevenção e meio ambiente. Na Santa Casa, direitos humanos, 

ética, transparência e respeito são convicções que orientam nossas 

ações dia-a-dia, postura que reflete comprometimento com as 

gerações futuras e traduz o próprio significado da palavra 

solidariedade humana e da capacidade das organizações assumirem 

um papel para além de uma simples ajuda emergencial.

Dentre os projetos adotados pela instituição podemos destacar:

Administração do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira;

Apoio aos projetos “Vida gerando Vidas” e “Plantando Cidadania”; 

desenvolvidos pela Pastoral Ecológica diocesana;

Instituição da Comissão de Economia de Energia;

Projeto de reciclagem de papel, plástico e óleo vegetal.
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Principais Objetivos
Estratégicos 2010

Ampliar o número de parcerias públicas e privadas, visando novos investimentos;

Implantar serviço para transplante de órgãos e tecidos;

Elaborar projeto paisagístico visando a humanização hospitalar com base em critérios de Ambiência;

Ampliar área de convivência;

Investir em equipamentos e sistemas para otimização dos serviços de laboratório, Imagem e Banco de Sangue;

Implantar sistema de segurança monitorada;

Intensificar por meio de projetos e campanhas ações que trabalhem a imagem do hospital com foco nos clientes, comunidade local e meio ambiente;

Implantar serviço de Ouvidoria;

Instituir programa e projetos de recursos humanos que busquem a valorização, integração e motivação dos colaboradores;

Trabalhar Educação Permanente nos diversos processos de atendimento ao cliente.

Demonstrações
Financeiras
Balanço Patrimonial;

Parecer do Conselho Fiscal;

Parecer dos auditores independentes.
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Fornecedores de materiais e serviços

Instituições financeiras

Obrigações sociais e trabalhistas

Honorários médicos a pagar

Acordos trabalhistas a pagar

Obrigações tributárias e fiscais

Subvenções a realizar

Demais contas a pagar

Provisão para férias

NÃO CIRCULANTE:

De Longo Prazo:

Impostos e contribuições

Instituições financeiras

Obrigações com serviços

Demais contas a pagar

Patrimônio Social:

Patrimônio social

Superávit do exercício

Passivo a descoberto

TOTAL DO PASSIVO

CIRCULANTE: 2009

     1.051.861,04 

     1.118.849,09 

     1.476.606,55 

     1.113.904,07 

        370.060,69 

        784.825,66 

        434.973,53 

          53.144,34 

     1.144.091,50 

  26.796.443,14 

  26.796.443,14 

  16.344.174,45 

     2.143.806,20 

     3.482.206,99 

     4.791.345,50

          34.910,00

                         -   

   (3.931.219,58)

          41.294,57 

     3.889.925,01 

  34.344.759,61  

4.878.996,91

2008

    12.383.110,93

         875.303,64 

         770.663,47 

      1.566.822,81 

         858.584,88 

         680.900,44 

         412.758,90 

      6.215.565,61 

            53.877,35 

         948.633,83 

    27.898.630,71 

    27.898.630,71 

    16.874.458,74 

      2.200.991,50 

      3.781.670,04 

      4.980.100,43 

            61.410,00 

   -   

  (19.713.345,03)

      1.162.685,10 

    18.550.659,93 

    40.281.741,64 

CIRCULANTE:

Caixa e bancos

Aplicação financeira

Contas a receber - SUS

Contas a receber - convênios

Estoques diversos

Cheques a receber

Adiantamento a fornecedores

Demais contas a receber

Despesas antecipadas

NÃO CIRCULANTE:

De Longo Prazo:

Depósitos judiciais 

Demais contas a receber

Valores a classificar

Permanente:

Investimentos

Imobilizado

Prédios e terrenos

Equiptos. e instrs. médicos e cirúrgicos

Móveis e utensílios

Veículos

Computadores e periféricos

Direito de uso telefônico

Livros e obras

PASSIVO A DESCOBERTO

TOTAL DO ATIVO

2009

4.878.996,91

        531.166,46 

        472.055,31 

     2.074.732,24

        761.821,44 

        877.163,35 

          19.241,77 

        131.488,15 

             1.682,85 

             9.645,34

  25.575.837,69

     1.341.672,92 

          22.753,18 

          15.178,07 

     1.303.741,67 

  24.234.164,77 

             2.159,01 

  24.232.005,76 

  11.103.417,74 

     7.907.942,11 

     1.177.622,36 

        159.058,48 

     3.880.260,03 

             3.390,94 

                314,10 

     3.889.925,01 

  34.344.759,61   

 

2008

  11.002.977,40 

     2.296.748,00 

     6.114.892,65 

     1.312.655,72 

        514.321,17 

        609.339,30 

          41.447,78 

          99.887,24 

          11.670,50 

             2.015,04

  10.728.104,31 

     1.454.826,95 

        135.907,21 

          15.178,07 

     1.303.741,67 

     9.273.277,36 

             2.159,01 

     9.271.118,35 

     4.593.731,23 

     3.546.960,54 

        714.002,67 

        159.058,48 

        253.660,39 

             3.390,94 

                314,10

  18.550.659,93 

  40.281.741,64    

 

ATIVO PASSIVO

Demonstração

2009 SCMCI

Santa Casa 56 Santa Casa 57



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)

Receita Operacional

Convênio SUS

Outros convênios

Pacientes particulares

Demais serviços hospitalares

Subvenções estadual

Convênio municipal por prestação de serviços

Subvenções municipal

Contribuições e doações

Glosas diversas

Custo hospitalares

SUPERÁVIT OPERACIONAL  BRUTO

Receitas (Despesas) Operacionais

Despesas gerais e administrativas

Despesas tributárias

Despesas financeiras

Receitas financeiras

Outras receitas operacionais

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

2009

24.621.208,75

    16.900.064,71 

       3.129.364,60 

       2.115.375,35 

           319.675,88 

       1.236.143,04 

           161.000,00 

           180.000,00 

           694.199,99 

         (114.614,82)

  (19.693.058,76)

       4.928.149,99 

     (4.886.855,42)

     (4.022.500,35)

         (328.485,82)

         (825.134,71)

           187.177,21 

           102.088,25 

              41.294,57 

 

 

2008

18.154.257,81

    10.245.593,30 

       2.240.366,83 

       1.845.161,28

           229.558,74 

       2.163.250,32 

           720.000,00 

           264.000,00 

           547.939,87 

         (101.612,53)

  (13.727.912,67)

       4.426.345,14 

     (3.263.660,04)

     (2.763.625,13)

         (201.357,67)

         (544.544,41)

              71.998,67 

           173.868,50 

       1.162.685,10 

DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO SOCIAL

Descrição

Em 31 de dezembro de 2007

Incorporação de resultado

Reversão do passivo a descoberto

Ajuste de exercícios anteriores

Subvenções - equipamentos

Superávit do exercício

Constituição do passivo a descoberto

Em 31 de dezembro de 2008

Incorporação de resultado

Reversão do passivo a descoberto

Ajuste de exercícios anteriores

Subvenções - equipamentos

Acréscimo por avaliação de imóvel

Superávit do exercício

Constituição do passivo a descoberto

Em 31 de dezembro de 2009

Património

Social

  (20.406.859,34)

                 53.763,76 

                                     -   

              102.820,55 

              536.930,00 

                                     -   

                                     -   

  (19.713.345,03)

         1.162.685,10 

                                     -   

              347.643,26 

         7.777.047,13 

         6.494.749,96 

                                     -   

                                     -   

    (3.931.219,58)

Sup./(déficit)

do Exercício

           53.763,76

          (53.763,76)

                                -   

                                -   

                                -   

    1.162.685,10 

-

  1.162.685,10 

  (1.162.685,10)

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

            41.294,57 

                                -   

       41.294,57 

Passivo

a Descoberto

  20.353.095,58

                       -

  (20.353.095,58)

                        -   

                        -   

                        - 

    18.550.659,93 

    18.550.659,93 

  (18.550.659,93)

-

-

-

      3.889.925,01 

-

      3.889.925,01 

Total

-

-

-

     (20.353.095,58)

            102.820,55 

            536.930,00 

         1.162.685,10 

      18.550.659,93 

                          -

                         -

     (18.550.659,93)

            347.643,26 

         7.777.047,13 

         6.494.749,96 

              41.294,57 

         3.889.925,01 

                            -   
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DOAR

Origens De Recursos

Superávit do exercício

Aumento do exigível a longo prazo

Diminuição do realizável a longo prazo

Ajuste de exercícios anteriores

Subvenções - equipamentos

Aumento do patrimônio por avaliação em imóvel

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Aplicação no imobilizado

Aplicação em investimento

Aumento do realizável a longo prazo

Diminuição do exigível a longo prazo

Aumento no imobilizado por avaliação em imóvel

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL

CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo circulante

No início do período

No fim do período

Passivo circulante 

No início do período

No fim do período

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

2009

         8.279.138,99

          41.294,57 

                         -   

        113.154,03

        347.643,26 

         7.777.047,13 

         6.494.749,96

         9.568.325,02 

     8.466.137,45 

                         -   

                         -   

     1.102.187,57 

     6.494.749,96 

       (1.289.186,03)

       (6.123.980,49)

  11.002.977,40 

     4.878.996,91

 

       (4.834.794,46)

  12.383.110,93 

     7.548.316,47 

       (1.289.186,03)  

2008

           3.759.465,93

     1.162.685,10

     1.957.030,28 

                         -   

        102.820,55 

            536.930,00 

                             -   

                    2.501.045,94 

     1.034.334,72 

                  91,00 

              24.885,37 

     1.441.734,85 

                         -   

         1.258.419,99 

6.976.824,49

     4.026.152,91 

  11.002.977,40 

5.718.404,50

     6.664.706,43 

  12.383.110,93 

1.258.419,99

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Do Resultado

Superávit do exercício

Das Operações:

Diminuição (aumento) nas contas a receber

Dinuição (aumento) nos estoques

Diminuição (aumento) nas despesas antecipadas

Diminuição nas demais contas a receber

Aumento (diminuição) nas contas do passivos

Investimentos:

Aquisição de investimentos

Aquisição de imobilizado

Avaliação de imóvel

Financiamentos:

Aumento na conta de capital

Ajuste de exercícios anteriores

Subvenções públicas

Empréstimos tomados

Variação do fluxo de caixa:

Disponibilidades no início do exercício

Disponibilidades no final do exercício

2009

                     41.294,57

            41.294,57 

    (7.399.266,71)

    (1.009.576,79)

        (267.824,05)

            (7.630,30)

         113.746,78 

    (6.227.982,35)

  (14.960.887,41)

                           -   

    (8.466.137,45)

    (6.494.749,96)

    14.910.440,67 

      6.494.749,96 

         347.643,26 

      7.777.047,13 

         291.000,32 

    (7.408.418,88)

      8.411.640,65 

      1.003.221,77 

2008

               1.162.685,10 

    1.162.685,10 

    6.512.043,78 

       338.708,44 

     (131.142,21)

             (718,89)

     (103.965,44)

    6.409.161,88 

  (1.034.425,72)

                (91,00)

  (1.034.334,72)

                        -   

       464.288,60 

                        -   

       102.820,55 

       536.930,00 

     (175.461,95)

    7.104.591,76 

    1.307.048,89 

    8.411.640,65 

Demostração

das Origens

e Aplicações

de Recusros
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Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Cnpj 27.187.087/0001-04

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2009 e 2008

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, filantrópica 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 especializada 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) fortalecer o atendimento a planos, convênios e particulares, visando a 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 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS, com 

validade até 31/12/2009, conforme processo nº. 71010.002999/2006-54, renovado pela Resolução no. 3, do Conselho Nacional de Assistência Social, 

publicada no D.O.U. em 26 de janeiro de 2009.

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, revalidado sucessivamente, o último conforme 

Certidão de 22/05/2009, com validade até 30 de abril de 2010.

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 promulgada pela Câmara Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES em 20/06/1921, fazendo jus a manutenção do título, conforme Certidão de 01/10/2008.

Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da união, emitida em 01/12/2009, com 

validade até 30/05/2010, 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 18/02/2010, com validade 

até 17/08/2010 junto Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, conforme Certidão n° 2010076156, emitida em 10/03/2010, pelo Governo do 

Estado do Espírito Santo/Secretaria de Estado da Fazenda, com validade até 08/06/2010.

Certidão Negativa de Débitos n° 81115, emitida em 19/02/2010, pela Secretaria Municipal de Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim, com validade até 

20/04/2010.

Atestado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, COMASCI, 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 2 (dois) anos.

Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal em 24/03/2010, com validade até 22/04/2010.

3- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas emanadas da Lei n. 6.404/76 (Lei das 

Sociedades Anônimas), o Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), o Código Civil, aprovado pela lei no. 10.406/02 e alterações, as 

Resoluções 820/97, 877/00 e 1.143/08 do Conselho Federal de Contabilidade, e demais dispositivos legais, aplicáveis às entidades sem finalidade 

lucrativa.

Em conformidade ao disposto na Lei 11.638/2007 estamos apresentando também a Demonstração do Fluxo de Caixa, no modelo indireto.
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Descrição 2009

Medicamentos e materiais hospitalares

R$ 697.758,10

Almoxarifado

R$ 103.621,75

Animais bovinos

R$ 75.163,35

Total

R$ 877.163,35

d)Ativo permanente e patrimônio social

As contas que formam os grupos do “permanente” e do “patrimônio social” estão apresentados pelos seus valores históricos, portanto sem qualquer efeito 

de correção monetária.

Não é prática da sociedade reconhecer os desgastes dos bens constantes do ativo imobilizado através do procedimento de depreciação, não tendo sido 

calculado o seu efeito no resultado dos exercícios.

5- Ativo de longo prazo

a) Depósitos judiciais

Referem-se a depósitos feitos, conforme decisões judiciais, relativos a ações trabalhistas.

b) Demais contas a receber

Referem-se a valores a receber da cooperativa dos funcionários (COOPCESC) e de adiantamentos a funcionários acionados judicialmente, cujos prazos 

para recebimento já se esgotaram, não havendo previsão para sua liquidação.

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, transferido 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 não há decisão final quanto à sua 

destinação, constituindo-se em crédito de difícil realização.

6- Ativo permanente

No presente exercício foi classificada em conta do ativo imobilizado a importância de R$ 7.777.047,13 (R$ 536.930,00 em 2008), decorrente de 

repasses feitos pelo governo do Estado do Espírito Santo, aplicados em equipamentos hospitalares e de informática. Houve, também, aplicações em 

outros itens com recursos próprios.
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4- 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 feitas em fundos de investimentos administrados pelo Banestes S/A e pelo Banco do Brasil DTVM, com os rendimentos de mercado. A 

importância refere-se a valores decorrentes de convênios a serem aplicados em 2010.

c) Estoques: 

Os estoques de medicamentos, materiais e almoxarifado foram avaliados pelo preço médio de aquisição enquanto o de animais pelo valor de mercado, 

estando assim representados:

Descrição 2008

Medicamentos e materiais hospitalares

R$ 472.989,25

Almoxarifado

R$ 57.351,00

Animais bovinos

R$ 78.999,30

Total

R$ 609.339,30



O valor do terreno e do prédio do hospital foram reavaliados a preço de mercado por profissional registrado nos órgãos competentes que adotou os critérios 

mercadológicos decorrentes da Norma Brasileira da ABNT-NBR 14.653-2, que trata da avaliação de imóveis urbanos. O Parecer Técnico de Avaliação 

foi emitido extemporaneamente em 12 de março de 2010, que especificou o valor de R$ 5.403.588,35 para o valor do terreno e R$ 5.699.829,39 para as 

edificações. Após a dedução dos valores antes contabilizados, a avaliação acarretou aumento de R$ 6.494.749,96 no ativo permanente, tendo como 

contrapartida o patrimônio social.

7- Passivo de longo prazo

a) Impostos e contribuições

Referem-se aos seguintes:

Descrição

Parcela de longo prazo do REFIS - Programa de Recuperação Fiscal, nos termos da Lei no. 9.964/2000, cuja liquidação está ligada ao faturamento da 

entidade, na proporção de 0,3% sobre o seu total mensal.

Obrigação com o FGTS, consolidado conforme Confissão de divida e compromisso junto à Caixa Econômica Federal, assinada em 25/09/2006, a ser 

amortizado em 180 meses.

Parcela de longo prazo de multas trabalhistas derivadas de diversos auto de infração pelo não cumprimento da CLT. Parcelado nos termos do Decreto 

6.187/2007, cuja liquidação está prevista em 240 parcelas.

Descrição 2008

8.702.223,11

7.204.267,45

967.968,18

Total:

16.874.458,74

2009

R$ 8.804.765,90

6.677.874,84

861.533,71

Total:

16.344.174,45
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b) Instituições financeiras

Parcelas de longo prazo da dívida renegociada com a SULCRED (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados em Estabelecimento 

Hospitalar do Sul do Estado do Espírito Santo), com vencimentos previstos até 2019, e empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, relativo à 

capital de giro, com vencimentos até março de 2012, conforme o demonstrativo que segue abaixo.

c) Obrigações com serviços

Valores devidos a prestadores de serviços e a fornecedores de materiais, não pagos e classificado no longo prazo em virtude da falta de condições 

financeiras para sua liquidação em curto prazo, e ao valor devido pelo consumo de energia elétrica negociado com a prestadora de serviço, a ser 

quitada até 2015, como segue:

Agente

B. Brasil S/A

Sulcred

C E F -

Encargos a transcorrer

C E F - 

Encargos a transcorrer

C E F - 

Total

Finalidade

Capital de giro

Capital de giro

Capital de giro

Capital de giro

Capital de giro

Encargos

1,19% a.m.

12,68 a.a.

1,45% a.m.

1,60% a.m.

1,20% a.m.

Custo Prazo R$

10.000,00

316.566,25

436.034,88

-102.701,52

153.589,08

-32.239,56

417.746,28

-80.146,32

1.118.849,09

Longo Prazo R$

-

1.541.513,54

-

-

50.372,54

-10.746,60

696.243,80

-133.577,08

2.143.806,20

Longo Prazo R$

Rotativo

Abr. - 2019

Dez. - 2010

Abri. - 2011

Jul. - 2012

Descrição

Prestação de serviços

Fornecedores

Escelsa - parcelamento

Escelsa - encargos a transcorrer

Total

2009

2.030.639,76

92.887,45

2.760.000,00

-1.401320,22

2008

1.876.178,25

328.657,79

3.220.000,00

-1.643.166,00

3.781.670,04



d)Provisões para processos trabalhistas

Refere-se à provisão constituída para fazer frente a diversos processos trabalhistas, conforme informações do setor jurídico da entidade, baseado em 

valores determinados pela justiça.

e)Demais contas a pagar

Refere-se a valores devidos a terceiros, cujos atrasos de pagamento estão sendo negociados com os respectivos beneficiários.

8- Patrimônio social

O patrimônio social, que se encontra negativo, foi ajustado em 2009 por valores decorrentes de ajustes de exercícios anteriores, subvenções do Governo do 

Estado do Espírito Santo, para aquisição de bens do ativo permanente, e de acréscimo dos imóveis do hospital, decorrente de parecer técnico de avaliação. 

9- Origem das receitas

a) Convênio SUS

Receitas faturadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), para cobertura de custos assistencial de internação e ambulatório. No presente exercício, do 

faturamento total de R$ 16.900.064,71, consta como a receber o valor de R$ 2.074.732,24 (R$1.312.655,72 em 2008). 

b) Outros convênios

 Receitas decorrentes de serviços médicos prestados por conta de convênios com os quais a sociedade mantém contrato. Do total faturado no exercício 

consta como a receber o montante de R$ 761.821,44 (R$ 514.321,17 em 2008).

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 de Convênios de Cooperação Financeira, firmado com o Governo do Estado do Espírito Santo, conforme nota 

explicativa n◦ 10.

f) Convenio municipal por prestação de serviços

Valores recebidos de Prefeituras, através de convênios, para cobertura de despesas e custos com a prestação de serviços de atividades do programa 

denominado “Urgência e Emergência Santa Casa Cachoeiro”, de pronto atendimento hospitalar, conforme demonstramos abaixo:

g) Subvenção municipal

Valor repassado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim – ES, para quitação de dívida junto ao fornecedor d'água, conforme Lei 5.612/04.

h) Contribuições e doações

Receitas decorrentes de doações diversas de empresas e particulares.

10- Subvenção Estadual 

Dos convênios assinado com Governo do Estado do Espírito Santo em 2008 restam os seguintes, com os montantes recebidos em 2009 e a receber em 

2010:

Prefeituras

Presidente Kennedy

Vargem Alta

Muqui

Total

2009

90.000,00

56.000,00

15.000,00

161.000,00
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O total do valor das isenções encontra-se aplicado integralmente na manutenção das operações sociais do Hospital.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2009.

MONS. ANTONIO ROMULO ZAGOTTO

Presidente do Conselho Deliberativo

MARIA DAS GRAÇAS DIAS

Contadora CRC-ES 7044/0-7

Convênios

003/2008

170/2008

216/2008

Total

Destinação

Ampliação/reforma da urg./emerg.

Medicamentos e mat. de consumo

Software, equiptos, tec. informação

Valor R$

1.304.920,57

1.545.178,80

2.600.000,00

A receber R$

0

1.236.143,04

1.600.000,00

2.836.143,04

A receber R$

1.304.920,57

309.035,76

1.000.000,00

2.613.956,33

Do total recebido em 2009, R$ 1.600.000,00 foi classificado no ativo permanente em contrapartida ao patrimônio social, e R$ 1.236.143,04 como 

receita e aplicado em sua destinação.

11- Isenção previdenciária

No presente exercício a sociedade foi beneficiada com o valor de R$ 2.436.220,34 (R$ 1.675.180,01 em 2008), a título de isenção da contribuição ao 

INSS e terceiros, conforme disposto na Lei nº. 8.212/91, estando tais valores registrados contabilmente.

12-  Gratuidade 

A exigência de gratuidade encontra-se plenamente atendida, conforme o disposto no artigo 3º, inciso XI, parágrafo 4º, do Decreto nº. 2.536, de 06 de 

abril de 1998, já que do total dos serviços prestados pelo hospital aqueles destinados ao SUS são superiores ao percentual estipulado na legislação.

13- Demonstração das Isenções previdenciária e de impostos

A sociedade está isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de sua atividade notoriamente filantrópica, reconhecida através dos 

Certificados relacionados na nota explicativa “2”, por atender aos requisitos contidos no § 3º, do art. 2º., do Decreto no. 752/93 e § 4º. do art. 3º., do 

Decreto 2.536/98, sendo beneficiária, no exercício das seguintes isenções, considerada a possibilidade da tributação pelo lucro presumido em algumas 

situações:

Em reais:

Isenções:

Previdenciária:

Sobre folha de pagamento, autônomos e de mão de obra

Impostos Federais (presumidos):

Cofins – 3% sobre a receita total

IRPJ – 15% sobre 8% da receita total + adicional

CSLL – 9% sobre 12% da receita total

Municipal (sobre serviços):

ISS – 5% sobre os serviços

Total da isenção no ano

2008

2.436.220,34

738.636,27

468.424,18

265.909,06

1.231.060,44

5.140.250,2

2008

1.675.180,21

544.527,7

339.085,15

196.065,98

728.034,01

3.482.893,08

Santa Casa 70 Santa Casa 71



Parecer do Conselho
Fiscal
Atendendo ao disposto no Art.25 do Estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, apresentamos as seguintes considerações sobre 

o Balanço Patrimonial da entidade, findo 31 de dezembro 2009.

Atendida parcialmente a sugestão de pareceres anteriores para reavaliação do ativo imobilizado da entidade com o intuito de conciliar a situação real do 

patrimonio físico com o patrimônio financeiro, a reavaliação do imóvel gerou um acréscimo no patrimônio de R$ 6.494.749,96 (seis milhões 

quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), reduzindo parcialmente o passivo a descoberto.

Outra redução do passivo a descoberto foi originado de subvenções de equipamentos no montante de R$ 7.777.047,13 (sete milhões setecentos e setenta e 

sete mil quarenta e sete reais e treze centavos) e de ajustes de exercício anteriores  no montante de R$ 347.643,26 (trezentos e quarenta e sete mil 

seiscentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), passando o passivo a descoberta de R$ 19.713,345,03 (dezenove milhões setecentos e treze mil 

trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos) para R$ 3.931.219,58 (três milhões novecentos e trinta e um mil duzentos e dezenove reais e cinqüenta e 

oito centavos), redução total R$ 15.782.125,45 (quinze milhões setecentos e oitenta e dois mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 

Este conselho continuamos sugerindo a reavaliação dos ativos móveis e imóveis para valor presente (de mercado) demonstrando o real equilíbrio do 

patrimônio físico e financeiro.    

Santa Casa de Misericordia de Cachoeiro de Itapemirim. Exercicio Financeiro Findo  31 de dezembro de 2009

O controle do estoque esta sendo feito, isto pôde ser constatado em recente visita do conselho ao departamento bem como em outros farmácia compras. 

A conta que no exercício anterior e neste figura como valores a classificar no montante de R$ 1.303.741,67, sem nenhuma atualização, a sua destinação 

depende de sentença judicial, sugerimos ao jurídico da entidade que proceda junto ao judiciário consulta para que possamos dar destinação a este valor 

com documento comprobatório do fato tendo em vista que o mesmo perdura no balanço patrimonial segundo item nº 3 do parecer dos auditores e 

confirmado pela contabilidade desde 1998, portanto há 12 (doze) anos.

Nos pareceres anteriores deste conselho sugerimos a separação do ativo permanente que são consignados dos pertencentes a entidade, para que com essa 

transparência continue ativa a confiabilidade da sociedade e dos entes públicos na entidade. A respeito deste parecer a contadora da entidade nos 

informou que já esta acontecendo a etiquetagem dos bens para então realizar a ação, já no próximo exercício. 

Este conselho ressalta que no exercício de 2009 houve redução na subvenção estadual 42.86% representando uma redução na arrecadação de R$ 

927.107,28 (novecentos e vinte e sete mil cento e sete reais e vinte e oito centavos) e na subvenção municipal 35.00% representando uma redução na 

arrecadação de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), o que representa uma redução na arrecadação de R$ 1.011.107,28 (um milhão onze mil cento 

e sete reais e vinte e oito centavos), já os convênios com SUS, e outros tiveram um acréscimo de 37,66% que representou um acréscimo de R$ 

7.543.469,18 (sete milhões quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), já o convenio de prestação de 

serviços munícipais teve uma redução de 77;64% representando uma redução na arrecadação de R$ 559.000,00 (quinhentos e cinqüenta e nove mil reais) 

entre as reduções e os acréscimos apurou-se um saldo positivo de R$ 5.973.361,90 (cinco milhões novecentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e um 

reais e noventa centavos).

O exigível de longo prazo apresenta valores relevantes e prazos muito longos como passo a demonstrar: Impostos, Contribuições e multas trabalhistas em 

2008 representava R$ 16.874.458,74  já em 2009 o saldo é de R$ 16.344.174,45 com término do pagamento previsto para  2028, a Sulcred e CEF 

(caixa econômica federal) em 2008  representava um saldo de R$ 2.200.991,50 já em 2009 o saldo é de R$ 1.118.849,09 com término do pagamento 

previsto para 2019, Escelsa e prestadores de serviços em 2008 representava R$ 3.781.670,04 já em 2009 o saldo é de R$  3.482.206,99 com término de 

pagamento previsto para 2015.

Em função dos valores e dos prazos e ainda conforme item nº 7 do parecer da auditoria, como já ocorrido em exercícios anteriores sugerimos a necessidade 

urgente de um controle adequado dessas contas (origens, amortizações e saldos remanescentes), objetivando mensurar possível impacto no patrimônio da 

entidade em caso de anistia ou perda de beneficio fiscal considerando que o passivo maior da entidade figura neste grupo de conta totalizando R$ 

20.945.230,53 ( vinte milhões novecentos e quarenta e cinco mil duzentos e trinta reais e cinqüenta e três centavos).
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Aos Srs.
Membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cachoeiro de Itapemirim - ES

1. Examinamos os balanços patrimoniais da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, levantados em 31 de dezembro 
de 2009 e de 2008 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit dos exercícios, das mutações do patrimônio social, das origens e aplicações 
de recursos e o fluxo de caixa correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Exceto pelos mencionados nas notas “4” e “5”, nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controle 
internos da sociedade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 
divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. No ativo de longo prazo consta o valor de R$ 1.303.741,67 que, segundo nota "5-c", refere-se a operações financeiras de caixa 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.

4. Os controles existentes na área do ativo permanente apresentam-se insuficientes para permitir uma apreciação integral e adequada, mesmo que 
através de procedimentos alternativos de auditoria, sobre os valores consignados naquele grupo do ativo, razão pela qual deixamos de emitir opinião 
sobre os mesmos.

5. Os controles existentes sobre algumas contas do passivo circulante e de longo prazo precisam ser melhorados, de forma melhor retratar as obrigações 
existentes, principalmente aquela pertinentes ao acordo de parcelamento do Fgts, feito junto à Caixa Econômica Federal.
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Parecer dos auditores independentes
6. Apesar dos esforços feitos pela administração da entidade, a situação negativa em que se encontra o patrimônio social do hospital continua a merecer 

atenção especial na busca de seu saneamento, sujeitando-se a continuidade normal de suas atividades às gestões que venham a ser feita na busca 
dessa finalidade.

7. Em nossa opinião, ressalvadas as limitações mencionadas nos parágrafos “4” e “5” acima, sujeita aos efeitos que delas possam advir, inclusive 
quanto ao mencionado no parágrafo “6”, a respeito de iniciativas visando preservar a continuidade da entidade, as demonstrações contábeis 
anteriormente referidas representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, os resultados de suas operações, as mutações de seu 
patrimônio social, as origens e aplicações de seus recursos e o fluxo de caixa, referentes ao período findo naquelas datas, de acordo com os princípios de 
contabilidade aplicáveis no Brasil, emanados da legislação aplicável à natureza jurídica da entidade. 

8. A sociedade não possui seguro que proteja o seu patrimônio e operações, fato que poderá vir a comprometer a sua continuidade, em caso de 
sinistro.

Data: 09 de abril de 2010.
ALLIANCE
Auditoria Contábil e Empresarial S/C

o
 CRC-RJ 2.749-S-ES/CVM n . 6645

Francisco Sant'Ana Silva
Sócio-Diretor Responsável
Contador CRC-RJ 26.209-S-ES



Com relação ao REFIS (Lei 9.964/2000), que é o parcelamento dos imposto e contribuições previdenciárias de longo prazo hoje pago na proporção de 
o.3% do faturamento, sendo que a correção da divida é sempre superior a amortização (pagamento), desta forma o débito do REFIS será quitado ao longo 
dos anos, porém é necessário um controle rígido deste débito mantendo-se no beneficio fiscal porque em caso de perda do beneficio a entidade terá que 
saldar a divida o que, no momento, é impossível.
 
Apesar do passivo à descoberto ter sofrido uma redução de grande relevância no patrimônio de sustentação das atividades da entidade, mesmo assim este 
conselho continua a insistir na necessidade de um SEGURO mesmo que seja só do IMÓVEL, para proteger o patrimônio pois, em caso de sinistro, a sua 
continuidade estará comprometida (esta sugestão esta contida no item de numero 8 do parecer da auditoria).
 
As demonstrações atenderam aos princípios de contabilidade adotados no Brasil, a Lei 6.404/1976 ao regulamento do imposto de renda Decreto 
3.000/1999 e as resoluções do CFC nº 820/97, 877/2000 e 1.143/2008 e o que determina o Código Civil Lei 10.406/2002, e demais dispositivos legais 
aplicados a entidade filantrópicas, já em relação a Lei 11.638 foi apresentado o DFC – Demonstrativo do fluxo de caixa na modalidade indireto(nota 3 da 
auditoria). 
 
Após a análise do conjunto de peças que demonstram a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2009 e os apontamentos e sugestões 
apresentadas, estamos de acordo com o conjunto de peças das  demonstrações contábeis apresentadas  e, por estarem de acordo com os princípios legais 
de contabilidade e legislação em vigor acima descritas. RECOMENDAMOS a Assembléia Geral Ordinária, a aprovação do BALANÇO PATRIMONIAL 
da entidade encerrado em 31 de dezembro de 2009. 
 
 
Cachoeiro de Itapemirim(ES) 26 de Abril de 2010. 
José Claudio Pereira
José Carlos de Farias
Cleuson Rebello

Você contribui, a gente
agradece...

As graças recebidas, as lutas vencidas, as portas abertas e também as fechadas.

Os avanços, o reconhecimento e o não reconhecimento.

Os primeiros passos, as longas caminhadas, os novos ensinamentos, o aumento de alguns números e a regressão de outros.

Novos e antigos parceiros, pequenos e grandes desafios.

As possibilidades de tratamento, inúmeras curas e os abraços de conforto e acolhimento dados aos que por aqui passam.

A nossa equipe, nossos diretores, amigos parlamentares e governantes, o nosso muito obrigado por participar conosco de mais um ano de inúmeras 

realizações.
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Presidente: Monsenhor Antonio Romulo Zagotto

Vice-Presidente: Dimas Magnago

                                Aildo Fonseca

                                Carlos Santana

                                Demerval Teixeira Reis

                                Juracy Magalhães

                                Manoel Carlos Amboss

                                Maria Lúcia Cheim Jorge

                                Miguel Arcanjo Simões

                                Osvaldo Sechim

                                Sebastião Baptista Ventury

                                Ubirajara Tavares Dias

Conselho Deliberativo 

 Presidente: José Cláudio Pereira

 Secretário: 

                        Cleuson Rebello

                        Jose Carlos de Farias

                        Maria Cristina Mucelini Loss

                        Rosely Machado da Hora

                        Salmo Calazans dos Santos

Conselho Fiscal

Presidente: Dr. Gastão Gonçalves Coelho                              

Dr. José Maria Sá Gonçalves

Drª. Marileila Gomes B. Calazans dos Santos

Enfermeira Virgínia de Cássia Gonçalves Silva

Maria Eliane Conterine

 

Direção Clínica: Drª. Marileila Gomes B. Calazans dos Santos

Direção Técnica: Dr. José Maria Sá Gonçalves

Superintendência: Nercedes Canal

Gerente Administrativo: Nilzete Damaceno

Nercedes Canal

Conselho Consultivo

Administração
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