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APRESENTAÇÃO

SANTA CASA 2015
A nossa SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, já
vai caminhando para os seus 116 anos de existência na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, ES.
Sendo uma presença acolhedora principalmente
para todos os irmãos e irmãs no nosso Sul do Estado do Espírito Santo, com uma característica,
atender aos mais necessitados.
Neste ano de 2015, a crise marcou profundamente a vida do nosso Povo, e a nossa Santa Casa
não ficou fora desse “drama”, foi um ano em que o
Conselho em todas as suas reuniões, um dos seus
assuntos de pauta era apagar o “fogo”; ou seja,
como conseguir recursos necessários para que as
nossas obrigações pudessem ser cumpridas.

DOM DARIO CAMPOS
PRESIDENTE

Mesmo diante desses momentos, navegamos
com as ondas mais altas e em outros momentos
com as ondas mais baixas, o Conselho não perdeu
o seu SONHO, sonhar juntos, estamos projetando
um Plano Diretor para toda a Santa Casa, mesmo
que isso seja para as décadas futuras. Tivemos a
grande alegria de inaugurar o Laboratório da Santa Casa Castelense. Já estamos caminhando para
finalizar as obras da Lavanderia e o Arquivo da
Santa Casa de Cachoeiro.
Outro voto de louvor para a nossa Santa
Casa de Misericórdia, é a casa para os Idosos,
com a presença de irmãos e irmãs que se doam
de Corpo e Alma, em favor dos nossos irmãos e
irmãs da Terceira Idade.
Por fim, o nosso Papa Francisco nos deu
como presente uma Encíclica Laudato Si, ou seja,
Louvado Seja, (O Cuidado com a Casa Comum).
Deixo aqui o meu muito obrigado a todos
e todas, especialmente ao nosso Conselho e a
todos os nossos funcionários, ao nosso Corpo
Clínico, que estão nos ajudando a levar em frente esse grande sonho de cuidar da nossa Casa
Comum, a nossa Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim.
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LINHA DO TEMPO

1900 • Fundação da Santa Casa Cachoeiro.
1945 • Inicio dos serviços de secretaria, Portaria, Econômicos e
religiosos.
1991 • Criação do Plano de saúde da
santa Casa e implantação dos aparelhos de Tomografia Computadorizada e
ultra-ssonografia.

1970 • Implantação de Contabilidade de Custos, serviços de
Nutrição, Dietética e Lactário, 2 salas Cirúrgicas e Central de
Esterilização.
1980 • Inauguração do CTI, com 9 leitos e modernos
equipamentos.
Instituição da CCIH, a primeira no Espírito santo e a
quinta no brasil.
1990 • Conquista do Credenciamento de resi
dência Médica.

1994 • Inauguração da nova UTI, com 17 leitos,
e da creche para funcionários.
Inauguração do Instituto da Mulher.
1995 • Aquisição dos primeiros computadores e
softwares.

1996 • Inauguração do serviço de Ortopedia e Traumatologia.
1997 • Instalação dos serviços de Cintilografia - conquista
do credenciamento de urgência e Emergência.
1999 • A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim assume
o controle da santa Casa, no período em que as atividades estavam paralisadas.
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2000 • Inicio do trabalho de resgate de credibilidade da Instituição.
2007 • Conquista de regularização cadastral.
2008 • Renovação do parque de equipamentos com recursos
da secretaria Estadual de saúde (SESA).
2009 • Aquisição de nova Central de monitoramento de leitos da UTI e
implantação de novo sistema de informática com prontuário eletrônico;
Contratualização com o governo do Estado para reforma e ampliação do Pronto
socorro, UTI e uma enfermaria.
2010 • Saneamento das dívidas trabalhistas
2011 • Inicio das obras de reforma e ampliação do Pronto socorro, UTI e uma enfermaria.
2014 • Inauguração
do Novo Pronto socorro
com acréscimo de 19 leitos,
UTI com mais 10 novos leitos,
totalizando 25, enfermaria feminina Nossa senhora da Penha que
passou de 13 para 33 leitos e uma
subestação Elétrica.
Início das obras de construção de nova
Lavanderia e arquivo hospitalar.

2012 • Andamento das obras de reforma e ampliação do Pronto socorro, UTI e uma
enfermaria com adequações de alguns setores administrativos.
2013 • Contratualização com o governo do Estado para início das obras
de construção de uma nova central elétrica, que permitirá a implantação
de novos serviços.
Evolução dos serviços de segurança com a implantação de
projeto de incêndio e monitoramento por câmeras.

2015 • Implantação do Projeto Jardim
Terapêutico e adequações de novos horários
de Visita de acordo com a Política Nacional de
Humanização do SUS.

7

IDEOLOGIA
NEGÓCIO
Proporcionar saúde e bem estar.
MISSÃO
Promover ações de prevenção e reabilitação
em serviços médicos e hospitalares utilizando
recursos humanos, científicos e tecnológicos,
com o objetivo de satisfazer os seus clientes de
forma sustentável.
VISÃO
Ser Hospital de excelência em urgência e emergência com especialização em trauma e padrão
de atendimento do mais alto nível de certificação, com sustentabilidade.
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VALORES
• Respeito à tradição histórica da Entidade
• Valorização dos recursos humanos
• Respeito ao cliente
• Integração multidisciplinar: equipes empenhadas em prestar o serviço completo ao cliente
• Suporte psicossocial e espiritual
• Equidade
• Empreendedorismo, inovação e sustentabilidade
• Reconhecimento do Serviço voluntário
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PROCESSOS
INTERNOS E
TECNOLOGIA

PROCESSOS
EFICIÊNCIA
GERENCIAMENTO
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CERTIFICAÇÕES E FILIAÇÕES
• Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº. 37 de 11/06/1921;
• Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 2.685 publicada no Diário Oficial em 18/12/1971;
• Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Presidente da República, publicada no Diário Oficial em 28/11/1984;
• Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
• Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social;
• Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim;
• Filiada à Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo;
• Filiada ao Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Sul do Estado do Espírito Santo;
• Certificado de Registro no Ministério da Justiça - para manutenção do título de Utilidade Pública Federal;
• Credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como referência no atendimento a pacientes nas seguintes especialidades:
• Urgência e Emergência;
• Nefrologia e Transplante de Rins;
• Captação de Órgãos;
• Ortopedia e Traumatologia;
• Neurologia/ Neurocirurgia;
• Obstetrícia
• Reconhecida como melhor hospital do Estado na realização de trabalhos para captação de órgãos.
• Homenageada por organização religiosa pelos relevantes serviços prestados na área ambiental.
• Reconhecida por empresa multinacional como único hospital do Estado a possuir completo sistema de
monitoramento de leitos hospitalares no CTI.
• Certificado de Organização social pelo Governo do Estado do Espirito Santo
• Homenageada pela ONG Pró Vidas por trabalho destaque em captação de órgãos
• Certificado de Excelência em exames laboratoriais emitido pelo Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPACIDADE INSTALADA
• Total Geral de Leitos: 208
• Leitos SUS:147
• Leitos Particular/ Convênios: 35
• Sala cirúrgica:5
• Corpo Clínico:202
• Colaboradores: 768
• Área Total:11.929,45 m²
• Área Construída:8.131,05m ²
ESPECIALIDADES
• Alergia e Imunologia
• Anátomo-Patologia
• Anestesiologia
• Angiologia e Cirurgia Vascular
• Buco Maxilofacial
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Cirurgia Pediátrica
• Cirurgia Plástica e Reparadora
• Clínica Médica
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva
• Ginecologia e Obstetrícia
• Hematologia e Hemoterapia
• Médico do Trabalho
• Nefrologia
• Neurocirurgia
• Neurologia
• Oftalmologia
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorrinolaringologia
• Pediatria
• Pneumologia
• Radiologia e Ultra-sonografia
• Urologia

SERVIÇOS
• Ambulatório
• Banco de Sangue
• Centro Cirúrgico
• Hemodiálise
• Internação
• Laboratório de Análises Clínicas e patológica
• Maternidade
• Pronto Atendimento
• Pronto Socorro
• Serviço de diagnóstico por imagem
• Serviço de endoscopia
• Serviços Técnicos e assistenciais
CONVÊNIOS ASSISTENCIAIS
• Amil
• Aspmes
• Assefaz
• Banescaixa
• Bradesco Saúde
• BrasilMed Card
• Brasil Assistência
• Caminho da Paz
• Capesaude
• Cartão Saúde
• Cassi
• Cesan
• Correios
• Embratel
• Gama Saúde
• Geap
• Masteplan
• Particular
• Petrobras
• PHS
• PMCI
• Porto Seguro Saúde
• Samp
• São Bernardo Saúde
• Saude Caixa
• SulAmerica
• Tempo Seguradora Saúde
• Unimed
• Vitallis
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FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Atuando com a finalidade de trabalhar a reputação da instituição e agregar valor a marca perante a opinião
pública e demais públicos de interesse da entidade a Assessoria de Comunicação da Santa Casa ao longo
dos anos tem feito um trabalho conjunto com diversos setores, com foco nos seguintes pilares: prevenção de
doenças, tecnologia em saúde, humanização hospitalar, segmentação de ações e personalização dos atendimentos. Para tanto, foram implantadas importantes ações, com o objetivo de fortalecer a marca do hospital
e aumentar o número de clientes particulares, trabalhando estrategicamente os públicos internos e externos
da instituição.

COMUNICAÇÃO INTERNA
Um trabalho para o aperfeiçoamento da comunicação interna é extremamente importante, visto
a heterogeneidade no que diz respeito às rotinas,
aos profissionais, ao tipo de cliente, procedimentos e processos administrativos. Além disso, os
colaboradores lidam direta ou indiretamente
com vidas, portanto, faz-se necessário que as
informações fluam com o mínimo de obstáculos possível, para que gestores, funcionários,
pacientes e acompanhantes estejam integrados
e prestem um serviço de qualidade ao cliente,
neste contexto a instituição trabalhou a padronização de sua Comunicação Interna através de
projeto de Sinalização. Seguindo o Manual da
marca todos os setores de maior fluxo de pessoas ganharam placas indicativas e murais de
comunicação padrão, o que além de auxiliar nos
serviços internos também proporcionou um visual mais organizado.

O Informativo online mensal é um meio de comunicação criado para que os colaboradores saibam dos principais acontecimentos promovidos
pelo hospital, ele é disponível através do site do
hospital, por meio de e-mail marketing interno,
em murais de comunicação e em pontos estratégicos de grande acesso de funcionários.
O trabalho educativo das comissões são auxiliados pelo setor de comunicação que preparou folders, cartazes e banners na busca de abordar as
temáticas de forma mais atraente e objetiva, utilizando de uma linguagem ideal de acordo com o
público alvo a ser abordado.
Os principais materiais abordavam ações informativas sobre a segregação correta de resíduos
nas enfermarias, orientações para visitas e controle de infecções, importância da realização de
consultas de check-up preventivas e serviços
prestados pela instituição.
O suporte para o desenvolvimento de ações motivacionais também é prestado como forma de
aperfeiçoar os serviços ofertados. No ano de
2015 a Assessoria de comunicação esteve presente com suporte a 45 eventos internos que
trabalharam a humanização hospitalar, o aperfeiçoamento técnico e científico dos processos
de diversas áreas e a integração multidisciplinar.
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COMUNICAÇÃO EXTERNA
Os investimentos de comunicação por parte de
instituições filantrópicas são necessários, pois
estão dentro de um amplo leque de objetivos que
vai de clareza e transparência em suas ações para
captação de recursos públicos a um contexto de
marketing comercial de aumento do número de
clientes, fidelização e reforço da imagem social
junto a comunidade, para tanto é elaborado um
plano de comunicação anual que prevê o desenvolvimento de campanhas e eventos específicos
e o trabalho constante junto aos veículos de comunicação, uma vez que a imprensa representa
um público relevante para o fortalecimento da
marca e a divulgação das boas práticas assistenciais, como forma de contribuir para a promoção
de saúde da população.

foi intensificado passando a implantar no mês de
Março um cronograma diário de publicações em
redes sociais que resultaram em 45.443 curtidas
e alcance de publicações em página e facebook,
correspondendo uma média aproximada de 225
curtidas e/ou visualizações por publicação, um
desempenho de 110% acima da meta proposta
pela instituição.
Foi realizada uma pesquisa direcionada aos usuários de rede social, identificando o perfil do
público e as publicações de maior interesse destes com o intuito de direcionar e segmentar as
postagens feitas em rede, identificando que os
internautas que seguem o hospital na página do
facebook buscam informações sobre a saúde e
sobre os serviços oferecidos pelo hospital. 91%
dos usuários de rede indicariam o hospital Santa Casa para procedimentos médicos, tais dados
foram importantes para maior direcionamento
das publicações e ampliação do trabalho de divulgação em rede.
As campanhas promocionais e sociais de maior
impacto realizadas pelo hospital trabalhavam a
doação de órgãos, prevenção de acidentes de
trânsito, doação de sangue, prevenção das doenças renais, do câncer e orientações quanto
aos serviços prestados pelo hospital. O suporte
médico hospitalar da Santa Casa esteve presente
apoiando importantes eventos da cidade e promovendo um ambiente mais seguro diante de situações de socorros.

O endereço eletrônico da instituição é o principal meio de comunicação com a sociedade. Lá
os interessados encontram orientações diversas,
respostas às perguntas mais frequentes e grande
número de informações, portanto o trabalho de
atualização é diário, observou-se um crescimento no número de acessos ao site, 62.316 e também no número de usuários 24.085. O veículo
ganhou um espaço de internação online e foram
atualizados a listagem de médicos e convênios
ofertados pelo hospital.
Em 2015 devido ao planejamento Estratégico
adotado que tem como objetivo estreitar as
parcerias e trabalhar a imagem do hospital para
captação de clientes o trabalho em redes sociais

A Revista Santa Casa saúde criada em 2014 é
um material voltado para promoção de saúde
e além de divulgar as ações institucionais realizadas pelo hospital, possui uma abordagem
centrada em temas de interesses comuns com
relação à saúde, com materiais produzidos por
nossa equipe multidisciplinar, baseados em estudos científicos. A revista será disponibilizada
em pontos estratégicos, tendo seus custos trabalhados através de patrocínios. O público em
geral também tem acesso ao informativo Mensal
da Santa Casa e do Instituto Pró-vitae que estão
à disposição nas recepções, murais informativos,
salas de espera e no site do hospital.
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MISSÃO

PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS E
HOSPITALARES UTILIZANDO RECURSOS HUMANOS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS,
COM O OBJETIVO DE SATISFAZER OS SEUS CLIENTES DE FORMA SUSTENTÁVEL.

ASSISTÊNCIA

PROJETOS E PROGRAMAS
GRUPOS TERAPÊUTICOS
Com início em outubro de 2014 o Projeto Grupos
Terapêuticos, desenvolvido pelo setor de Recursos Humanos e Psicologia, tem como objetivo
levar ao colaborador a importância de repensar
as relações interiores e com o outro, de forma
a criar maior vínculo interpessoal, na busca de
trabalhar a qualidade de vida dos profissionais
da saúde. Os grupos têm duração de 2 horas e
acontecem em três etapas, abrangendo todos
os setores da instituição. No ano de 2015 foram
realizados 78 grupos. Ao longo do projeto podese observar a presença constante dos funcionários, fato que proporcionou maior facilidade
para interagir em suas questões pessoais e emocionais. Entre os temas emergentes com maior
frequência, surgiam as expectativas de mudanças tanto no mundo interno de cada um, quanto
no aspecto funcional e prático de cada setor de
trabalho. Houve um suporte constante frente ao
adoecimento no sentido da lida com os pacientes e seus familiares e as equipes de profissionais
demonstraram maior comprometimento pelo tratamento dos pacientes e familiares.

PROJETO TELEMEDICINA
A Santa Casa Cachoeiro é uma das instituições
filantrópicas do Brasil, participantes do Projeto
Telemedicina/ Educasus, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com as Confederações das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais
e Entidades Filantrópicas – CMB e Federação do
Estado – FEHOFES.
O projeto prevê a realização de cursos e eventos
científicos gratuitos, interligando a instituição
com diversos hospitais do Brasil, possibilitando
a troca de experiências e levando conhecimento
e inovação aos serviços prestados.
Iniciando em 2013 como pólo para transmissões
a Santa Casa Cachoeiro até 2015 treinou uma
média de 235 profissionais.
As palestras são abertas também a outras instituições da área de saúde, que atuem na região
sul do Estado. As ações do projeto são consideradas como educação continuada dos profissionais. Após a transmissão os vídeos de todas
as palestras são disponibilizados pelo site www.
educasus.org.br.

RECICLAGEM
Galões, plásticos, folhas e papelão utilizados pela instituição já tem destino certo, após picotados são encaminhados a empresas de reciclagens, que adquirem os materiais a preço simbólico e em troca contribuem
com as ações de Humanização que são realizadas pela Santa Casa Cachoeiro.
No ano de 2015 a equipe responsável trabalhou o aumento do número de reciclados por meio de parceria
com empresas da região que passaram a juntar os itens recicláveis para doar ao hospital, uma vez que o
recurso arrecadado possui um fim social.

RECICLAGEM POR MATERIAIS / KG e UNIDADE
METAL

26.643

30.982

3.546
3.121

PAPELÃO

16

2014

1.800
1.168

GALÕES
PAPEL
PROC.

2015
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41.324
39.989

30 MINUTOS DE HUMANIZAÇÃO
O Projeto 30 Minutos de Humanização foi implantado no ano de 2013, pelo Grupo de Trabalho de Humanização do hospital, como forma de
expandir algumas diretrizes da Política Nacional
de Humanização, com a proposta de trabalhar a
motivação, humanização e a interação entre os
colaboradores de diversos setores.
O projeto insere, mensalmente em horário de
almoço, no curto período de 30 minutos, ações
que tenham como base a humanização de procedimentos e conta sempre com um convidado especial. No ano de 2015 em parceria com o Núcleo
de Segurança do Paciente o projeto trabalhou a
Comunicação Assertiva e através do Setor de Psicologia o tema depressão e suicídio.
VOLUNTARIADO
Atualmente a instituição conta com um número
de 45 voluntários cadastrados que atuam diretamente em atividades religiosas promovidas pela
instituição e monitoradas pelo Serviço de Capelania e recepção. Além de realizarem visitas diárias aos pacientes, os voluntários também colaboram na realização de ações sociais em apoio a
pacientes carentes e levando atividades lúdicas
para as enfermarias.
PROJETO CULTURA ITINERANTE
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim, ES, desde 2012, tem investido no
Projeto Cultura Itinerante (biblioteca itinerante), sendo seu público-alvo os funcionários, os
pacientes internados, bem como seus acompanhantes.
O objetivo é propiciar o acesso à leitura através
de acervo bibliográfico convencional; incentivar
e promover o hábito da leitura; contribuir para
a minimização dos efeitos negativos da hospitalização (contribuir para o bem-estar mental dos
pacientes envolvidos em tratamento de saúde);
ofertar conforto, esperança, prazer, cultura.
No ano de 2015 o projeto passou a ser desenvolvido pelo Setor de Psicologia que trabalhou
o aumento do acervo literário que recebeu 128
novos títulos.

A biblioteca atualmente encontra-se na sala de
espera do setor de hemodiálise. O período de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 14h às
16:30h. O atendimento é realizado pela psicóloga
e secretária do setor. No período de janeiro a dezembro foram realizados 50 empréstimos.
ORIENTAÇÃO A ACOMPANHANTES
Ao regulamentar sua presença na instituição, o
acompanhante recebe orientações de como ser
um apoio afetivo, assistencial e familiar para o
paciente, e recebe também um manual elaborado pelo serviço de enfermagem, com normas e
rotinas adotadas pelo hospital. Em média o hospital atende 3 mil acompanhantes por ano, o serviço é feito em cada enfermaria de forma individualizada, o que garante uma melhor assistência
do acompanhante no período de tratamento do
paciente.
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DE TRANSITO
A Santa Casa Cachoeiro, como único hospital referência para atendimentos de urgência e Emergência recebe em média, 200 acidentados por
mês, sendo que 80% destes estavam de moto e
passam por um processo de recuperação doloroso que pode levar de 6 a 18 meses.
Segundo dados de pedidos de indenização do
DPVAT Seguro Obrigatório de Veículos em 2012,
352 mil pessoas ficaram inválidas no Brasil, por
conta de acidentes de trânsito, fato que leva a
questão do trânsito a ser considerado problema
de saúde pública, portanto a Prevenção de Acidentes de Trânsito e o monitoramento diário das
ocorrências de acidentes que chegam ao hospital
são etapas de projeto social elaborado pela instituição que visa conscientizar motoristas e motociclistas quanto à importância da direção segura.
No decorrer do ano de 2015 o hospital participou
de eventos em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou palestras em empresas sobre direção segura e forneceu materiais informativos
sobre o tema aos veículos de comunicação e empresas.
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PROJETOS E PROGRAMAS
INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES - PINC
O Programa de Integração de Novos Colaboradores – PINC, realizado pelo setor de Recursos Humanos exerce
importante papel na inserção do novo funcionário a rotina hospitalar e administrativa, visto que por meio
dele a Santa Casa Cachoeiro é apresentada como um todo, seus processos de funcionamento, normas, direitos e deveres e rotinas de cada setor. No período de janeiro a dezembro de 2015 foram realizados treinamentos atingindo 99 novos colaboradores e 42 novos estagiários.

CAMINHADA ECOLÓGICA
Com início no ano de 2007, o projeto Caminhada
Ecológica tem por objetivo a promoção da saúde
através do contato com a natureza e a socialização entre os participantes. O projeto é organizado por 10 funcionários de setores distintos do
hospital e realiza anualmente duas edições.
Em 2015 o projeto conquistou a adesão de 120
profissionais de saúde em suas rotas nas cidade
de Iriri e Presidente kennedy. Ao longo dos anos
foram realizadas 18º edições com a participação
total de 1200 colaboradores.

CAPTAÇÃO DE DOADORES
DE SANGUE
O Banco de Sangue da Santa Casa Cachoeiro
atende as demandas internas do próprio hospital, do Hospital Infantil Francisco de Assis e
fornece hemocomponentes para estoque da
agência transfusional da Santa Casa Castelense.
Para suprir essas demandas, o serviço de hemoterapia realizou em 2015 duas campanhas de
divulgação “Mulher de Verdade Doa sangue”, no
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mês de maio e o “Mês do doador Voluntário de
Sangue” em novembro. Nas duas campanhas, foram realizados distribuição de brindes, cardápio
de lanche diferenciado e decoração temática no
período, além de divulgação constante das demandas do estoque nas redes sociais e mídias locais, o que resultou em 2015 o aumento em mais
de 35% do número de mulheres doadoras e no
cadastro de 2.475 novos doadores.
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Foi iniciado ação em parceria com o Hospital
Infantil para estimulo a solicitação de doações
de reposição para crianças em cirurgias eletivas,
como forma de reposição ao sangue que pode
ser utilizado durante ou após a cirurgia. O mesmo já acontece com a Santa Casa Castelense
com suporte da Prefeitura Municipal de Castelo.
Junto a empresas da região foram desenvolvidas
parcerias variadas para palestras, doações em
grupos e panfletagens. As principais empresas
visitadas em 2015 foram: Odebrecht Ambiental,
Decolores Granitos, Supermercados Perim, RioMinas Geologia, entre outras. Também contamos
com apoio do Projeto Verdadeiros Adoradores,
Instituto Glauber Coelho, Universidade UNIP,
Centro Universitário São Camilo, FACCACI entre
outras.
Neste ano de 2015, foram ao todo 7872 comparecimentos e 6500 doações, sendo que dessas,
70 doações foram de pessoas convocadas por
busca fonada, personalizada pelo tipo de sangue
em falta. Essa estratégia ajuda a relembrar os
doadores da importância da doação e de sua frequência em nosso serviço, o que contribui com a
manutenção do estoque.

EDUCAÇÃO CONTINUADA
EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
O serviço de educação continuada realiza treinamento mensal com a equipe de enfermagem e de
acordo com a necessidade de cada setor de trabalho. Durante o ano de 2015 foram realizados
diversos treinamentos abordando temas como:
programa nacional de segurança do paciente:
notificação de eventos adversos, higienização
das mãos, rotinas de enfermeiro nas unidades de
internação, reanimação cárdio pulmonar, questões éticas e legais na administração de medicamentos, curativos de cateteres, drenos, incisão
cirúrgica, ortopédicos e úlcera por pressão, dieta
enteral e cuidados de enfermagem com SNE, gastrostomia e jejunostomia, ética e a enfermagem e
descarte correto dos resíduos hospitalares.

TELEMACO PINHEIRO NETO
Sou doador de sangue há 10 anos e por isso
já me considero um doador fiel . Venho ao
banco de sangue da Santa Casa Cachoeiro em média de 3 a 4 vezes por ano e com
minha atitude mostrei aos meus 2 filhos que
também são doadores, a necessidade desse
ato de solidariedade. Doando Sangue posso
ajudar a salvar vidas e me faz sentir completamente realizado

equipe técnica quanto frequência desta prática.
Outra ação do serviço de Educação Continuada
foi à realização de treinamento e acompanhamento prático nas unidades de internações, com
o objetivo de integrar, observar e avaliar o funcionário recém-admitido.
No ano de 2015 também foram confeccionadas
instruções de trabalho e realizado treinamento
para implantação das mesmas com os enfermeiros e técnicos no que tange a sistematização da
assistência de enfermagem, rotinas dos enfermeiros da unidade de internação, protocolo de
doação de córneas e de múltiplos órgãos, protocolo do diagnóstico de morte encefálica e planilhas de indicadores de qualidade no serviço de
enfermagem.

Em conjunto com a CCIH e Núcleo de Segurança
do Paciente foi realizada a campanha interna de
lavagem das mãos com o objetivo de reforçar a
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COMISSÕES
As comissões hospitalares são utilizadas como instrumento para oferecer serviços de qualidade aos clientes.
Na Santa Casa Cachoeiro elas desempenham varias funções destacando-se na produção de relevantes indicadores para a gestão hospitalar e também contribuindo para a eficácia das organizações em prol dos usuários, através da padronização de processos internos. Compostas por profissionais multidisciplinares, cujas
responsabilidades variam conforme suas especificidades individuais tendo como finalidade a preservação
da vida, promoção da saúde das pessoas e do ambiente, melhoria de processos, humanização, segurança e
o desenvolvimento. Abaixo estaremos abordando os principais feitos destas comissões no decorrer de 2015.
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
da Santa Casa é pioneira no Estado e foi uma das
primeiras no Brasil, para manter um bom indicador de qualidade executou em 2015, importantes
atividades, dentre estas podemos detacar: o aperfeiçoamento constante com a aquisição de artigos
científicos recentes e troca de experiência com a
coordenação de controle de infecção hospitalar
de hospitais universitários; Monitoramento dos
protocolos de cuidados pré e peri e pós operatório
de cirurgias plásticas e de prevenção de tromboembolismo pulmonar (TEP); participação em cursos e jornada de controle de infecção hospitalar;
adequações de normas exigidas pela vigilância
epidemiológica; elaboração do perfil de sensibilidade dos antibióticos; Incrementação das orientações in-loco das recomendações sobre o uso de
antimicrobianos; Vigilância epidemiológica das

doenças de notificação compulsória; Elaboração
dos relatórios de infecção hospitalar; notificação
dos acidentes com material biológico; Elaboração
da campanha de higienização das mãos; aplicação dos indicadores de processo de higienização
das mãos e de inserção de cateter venoso central;
revisão dos processos de limpeza e esterilização
dos instrumentais cirúrgicos; acompanhamento
dos pacientes cirúrgicos através do ambulatório
de egressos; medidas de isolamento e controle de
germes multirresistentes; suporte para atuação
das comissões de resíduos, núcleo de segurança
do paciente, farmácia e Terapia e comissão de
mortalidade materno e infantil da Superintendência Regional de Saúde; auditoria nos setores
de apoio; padronização de produtos para saúde ;
realização de curativos, acompanhamento e avaliação das feridas; elaboração das planilhas dos
bundlles de precaução de contato, VAP e ITU.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
De acordo com a NR5 – Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho –
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de
doenças decorrentes do trabalho, de modo
a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção
da saúde do trabalhador.

quações gerais no hospital, como: aquisição
e instalação de tapete antiderrapante na
rampa principal de acesso ao segundo pavimento do bloco1(Centro Cirúrgico), instalação de um vidro para proteção dos porteiros na entrada principal, onde os membros
haviam sugerido um telhado, elaboração do
projeto Santa Casa Contra Dengue, instalações de fitas antiderrapantes em diversas
rampas e solicitação de adequação ergonômica para os porteiros.

No ano de 2015 foram feitas pela CIPA, ade-
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INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO
DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA
TRANSPLANTES – CIHDOTT
A Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT
finalizou o ano de 2015 com 12 mortes encefálicas, tendo um total de 9 doadores, sendo
06 doações de múltiplos órgãos e tecidos e
03 doadores de tecidos de coração parado.
Somando o total de órgãos captados foram
05 fígados, 10 rins, 14 córneas, nos quais 29
pessoas foram beneficiadas com essas doações, que lhes proporcionaram uma melhor
qualidade de vida.
A CIHDOTT realizou reuniões mensais com
a participação dos integrantes da equipe,
participou também de todas as reuniões bimestrais, assim como, de eventos promovidos
pela CNCDO (Central de Notificação, Capacitação e Distribuição de Órgãos) do Estado do
Espírito Santo.
Em Março foi realizado o Primeiro Simpósio
Sul Capixaba de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes no Centro Universitário
São Camilo, com a participação da SESA, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e
Hospital Unimed Sul Capixaba e contou com
a participação de cerca de 200 participantes.
Em maio, na semana de enfermagem no Centro Universitário São Camilo/ES a CIHDOTT
foi convidada a realizar um mini curso sobre
o processo de doação de órgãos e tecidos,
o evento contou com a participação de 100
acadêmicos de enfermagem.
No mês de setembro promoveu campanha publicitária de sensibilização e Semana do Doador. Em parceria com o Studio Fotográfico
Érika Medeiros foi criado uma exposição de
fotos de pacientes que estão na fila de transplantes. A exposição percorreu alguns locais
estratégicos da cidade como o Shopping Cachoeiro, Supermercado Casagrande e no próprio hospital. Na oportunidade foi oferecido
panfletos com orientações e informações individuais sobre a doação.
Na mesma semana do doador foi ministrado
palestras para diversas escolas falando sobre
a doação de órgãos.

No mês de outubro a CIHDOTT juntamente
com a equipe da hemodiálise foi convidada
pela câmara de vereadores para divulgar o
trabalho da comissão, na oportunidade foi
entregue ao presidente da câmara ofício solicitando parceria para a divulgação da causa
no mês do setembro Verde.
Em dezembro, na inauguração do jardim terapêutico, a CIHDOTT apresentou o “Cantinho
do Doador de Órgãos” que tem como objetivo
prestar um ato de solidariedade e humanização aos familiares dos doadores e sensibilizar
as pessoas que circulam pela instituição a se
tornarem doadoras.
No decorrer do ano a comissão deu subsídio na elaboração de matérias para revistas
e jornais da cidade, assim como entrevistas,
relatando o aumento da fila de espera e a
diminuição da doação de órgãos com dados
estatísticos de doações de órgãos e transplantes, principais dúvidas da família em relação a doação de órgãos, o que é a morte
encefálica e como é realizado o diagnóstico.

PESSOAS BENEFICIADAS (2013 - 2015)
29

27

Coração

9

Rim

Fígado

1
11

25

28

Córneas
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COMISSÕES
FARMÁCIA E TERAPIA
No ano de 2015 a Comissão de Farmácia e
Terapia realizou inúmeras ações técnicas com
o objetivo de aperfeiçoar o serviço prestado.
Dentre essas ações, podemos destacar: estudos para efetuar novas padronizações de medicamentos e materiais médicos hospitalares,
a troca de alguns medicamentos e materiais
médicos hospitalares já padronizados, padronização da Cânula Blueline para o setor
do CTI, revisão do guia Farmacoterapêutico,
mudança no horário de entrega das Tiras de
dispensação dos medicamentos com a divisão
para cada 12 horas de medicação, visando a
redução dos erros de dispensação e administração de medicamento, novas instruções de
trabalho foram criadas para todas farmácias,
padronização de alguns curativos junto a Comissão de Curativo, mudanças na rotina de
dispensação na farmácia do Pronto Socorro,
implantação da checagem farmacêutica para
todas as prescrições, realização das notificações dos erros de prescrição médica junto ao
Núcleo de Segurança do Paciente e mudanças
nas padronizações dos medicamentos e materiais médico hospitalar para a redução de
custos do setor.

ÉTICA DE ENFERMAGEM
É de direito que todas as instituições onde
exerçam atividades de enfermagem, instituam uma comissão de ética para auxiliar os
profissionais desta área. Orientando quanto
às práticas de enfermagem de acordo com o
código de ética.
O objetivo da comissão de ética de enfermagem é fortalecer o componente ético na prática de enfermagem, como órgão representativo do conselho regional, nas questões éticas
e disciplinares, além de ter a função educativa, consultiva, fiscalizadora e de assessoria.
A comissão de ética de enfermagem da Santa
Casa foi instituída em 2009.
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ÉTICA MÉDICA
A Comissão de Ética Médica que existe desde
1990 é eleita pelo corpo clínico para investigar as condutas médicas realizadas na instituição. Essa comissão tem por atribuição julgar e disciplinar a classe médica nos aspectos
referentes ao exercício profissional, cabendolhes zelar e trabalhar, por todos os meios ao
seu alcance, pelo perfeito desempenho ético
da medicina e pelo prestígio e bom conceito
da profissão e dos que a exerçam legalmente.
Essa comissão tem reuniões mensais na busca de atender as demandas da instituição.

REVISÃO DE ÓBITOS
A comissão de revisão de óbitos é formada
por uma equipe multidisciplinar composta
por médicos, enfermeiros e funcionários do
setor administrativo, e tendo como meta traçar o perfil da mortalidade hospitalar através
da investigação dos óbitos, fornecendo instrumentos de avaliação de qualidade para
os administradores da entidade. Para a realização da investigação dos óbitos a comissão avalia todos os documentos pertinentes
presentes no prontuário do paciente, como as
anotações médicas e de enfermagem, os resultados dos exames, as declarações de óbitos e demais documentos necessários.
Através dos resultados das avaliações realizadas por esta comissão é possível que sejam adotadas medidas necessárias visando
à redução do número de óbitos hospitalares.
Em 2015 esta comissão investigou 665 óbitos SUS e observou-se que o menor índice de
mortalidade foi registrado no mês de junho.
Durante o ano o maior índice de mortes foi
entre homens acima de 60 anos.
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GRUPO DE TRABALHO
DE HUMANIZAÇÃO
A Comissão de Humanização da Santa Casa Cachoeiro existe desde 2003, sendo fundada junto
com a Política Nacional de Humanização do SUS e
ao longo dos anos de sua criação sempre possuiu
uma equipe ativa no desenvolvimento de atividades que visam promover melhoras no tratamento
do paciente e no acolhimento do mesmo e de seus
familiares.
Em 2015 todos os esforços da comissão estavam
voltados para conclusão do Projeto Jardim Terapêutico, iniciado em 2014 e criado para o desenvolvimento de seções de fisioterapia ao ar livre, banho
de sol de recém-nascidos, dinâmicas e atendimentos de psicologia, visitas especiais e área livre de
socialização dos internos em longa permanência.
Outra ação importante realizada em parceria com
as coordenações de setores e diretoria do hospital foi à ampliação dos horários de visitas das
enfermarias SUS. O acolhimento humanizado a
visitantes é uma diretriz prevista pelo Ministério
da Saúde no que se refere à visita ampliada, assim
descrita “ampliar o acesso dos visitantes às unida-

des de internação, de forma a garantir o elo entre
o paciente e sua rede social”. As visitas passaram
a ser realizadas de forma sistêmica por setores,
possibilitando também a equipe conhecer de perto a realidade de seus pacientes, uma vez que o
ambiente é mais tranquilo propicio a atender de
forma individualizada cada visitante e fornecer
orientações importantes aos familiares durante o
período de tratamento.
Com a modificação dos horários de visita o fluxo de
entradas da instituição foi aprimorado e a equipe
passou a conhecer mais de perto seus visitantes,
minimizando o stress do processo anterior e aperfeiçoando o trabalho das equipes que atuam diretamente nos cuidados.
Também foram realizadas ações comemorativas em
datas festivas, entrega do Prêmio Pratas da Casa,
criado pelo GTH desde 2013 para homenagear os
funcionários que estão há mais tempo em atuação
no hospital, campanhas preventivas, desenvolvimento do Projeto 30 Minutos de Humanização em
parceria com alguns setores e demais comissões,
visitas lúdicas, ações sociais pontuais e Semana
Natal Humano.
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COMISSÕES

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
A comissão de resíduos realiza reuniões mensais,
monitora e implementa todas as ações de descarte
dos resíduos do hospital. Neste ano de 2015, iníciou o descarte segregado das bolsas de sangue em
sacola vermelha, que após armazenamento final
será descaracterizado pelo responsável destino final, e não será mais autoclavado na fonte, conforme previsto e orientado pelas normas vigentes.
Implantou adesivos informativos para os setores ligados a assistência, facilitando a identificação dos
itens a serem descartados em cada lixeira.
Devido alteração recente do relógio de ponto,
com emissão de comprovante, foi necessário
desenvolver ação de conscientização com os
funcionários, pois os comprovantes que estavam sendo em sua grande maioria descartados
no chão ou pátio do hospital. Foram recolhidos
vários comprovantes por um determinado período, o que gerou um grande volume de papeis e
os mesmos foram deixados em um grande saco
plástico transparente por alguns dias, bem próximo ao relógio como forma de alerta quanto ao
descarte correto, a ação promoveu uma ampla
reflexão e sanou completamente a atitude de jogar papel no chão.
Foi promovida uma palestra em conjunto com o
Projeto 30 minutos, exemplificando a importância de destinar corretamente os resíduos após o
descarte. A palestra contou com ampla participação dos funcionários e auxiliou na melhoria da
segregação na fonte geradora.
Promovendo alteração do descarte dos resíduos
biológicos, separando minuciosamente os itens
descartados nas lixeiras biológicas. Uso de sacos
picotados na beira do leito e retirada das lixeiras
biológicas dos quartos e enfermarias. Foi revisada a cartilha com o resumo dos itens com destino
distintos. Foram treinados todos os envolvidos
com a assistência, bem como professores e estagiários, sobre tal atuação. Tais ações permitiram
reduzir em mais de 70% o volume diário descartado erroniamente em sacola branca.
Ocorreu inclusão de mais dois membros na comissão, sendo uma enfermeira e uma bioquími-
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ca, o que facilitou muito nas decisões e divisões
das ações propostas.
Está planejado pela comissão a implantação de
mini caixa coletora de descarte perfuro cortante
para descarte segregado das seringas e agulhas, o
que reduzirá ainda mais o descarte inadequado do
resíduo comum.
NÚCLEO DE SEGURANÇA
DO PACIENTE
O Núcleo de Segurança do Paciente foi criado pelo
Ministério da Saúde, é regido pela RDC 36 de 25
de julho de 2013 - que institui ações para a segurança ao paciente em serviços de saúde sejam
eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares e pela Portaria 529 de 01 de abril de 2013
que institui o Programa Nacional de Segurança do
Paciente e tem por objetivo geral contribuir para a
qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.
Na Santa Casa Cachoeiro, o núcleo foi criado no
dia 28 de outubro de 2013, sendo composto por
membros de vários setores: administrativos, enfermeiros, fisioterapeuta, bioquímico, farmacêutico, assistente social, nutricionista e médicos,
que realizam reuniões quinzenais. O trabalho do
Núcleo de Segurança do Paciente tem como finalidade o atendimento digno, necessário e seguro
ao paciente.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:
• Protocolo de Comunicação Efetiva;
• Aquisição e instalação de placas de acrílico
para instalação nas cabeceiras dos leitos contendo informações importantes dos pacientes;
• Educação continuada com a conscientização
dos funcionários a respeito do Núcleo de Segurança do paciente e seus objetivos na Instituição;
• Promoção de campanha educativa sobre a higienização das mãos com visitas nos setores e
confecção de panfletos;
• Instituição de Regimento Interno;
• Instituição de acompanhamento dos eventos
adversos;
• Implantado a Classificação de Riscos por cores.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO

No ano de 2015 a Santa Casa Cachoeiro fortaleceu sua parceria com o Centro Universitário
São Camilo que possibilitou a alguns colaboradores a conquista de bolsa de estudos, para
ingresso em curso superior. A ação acontece
na busca de motivar os colaboradores a investirem em cursos voltados para área hospitalar, tais como: Administração, Enfermagem,
Psicologia, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição,
uma vez que a graduação nessas áreas vem
aperfeiçoar os serviços prestados pela instituição.
O Setor de Recursos Humanos realizou ainda
treinamentos setoriais na busca de aperfeiçoar processos e melhorar o relacionamento
interpessoal entre equipes, além de propagar
novas técnicas de atendimento ao cliente.
Para a qualificação e aperfeiçoamento dos

profissionais da enfermagem, o setor contou
com o Serviço de Educação Continuada que
no ano de 2015 atingiu uma média de 250
treinamentos (profissionais/mês).
A realização de pesquisa de clima organizacional em todos os setores associado a Pesquisa de NPS foi à metodologia adotada na
busca de apontar indicadores de qualidade a
serem trabalhados junto aos colaboradores.
Para reter talentos o Setor de Recursos Humanos trabalhou em estudo para implantação de novos benefícios e além de já ofertar
refeição balanceada, incluiu em conformidade com os critérios definidos em conversão
coletiva a distribuição de cestas básicas.
Em 2016 todo trabalho de recursos Humanos
será voltado para criação de Setor de treinamento e aperfeiçoamento dos colaboradores.
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SERVIÇO DE CAPELANIA

O Papa Francisco na sua Mensagem para o Dia
Mundial do Enfermo (11 de fevereiro de 2016)
afirma que o serviço aos enfermos pode ser cansativo, pesado, mas devemos ter a certeza de
que o Senhor não deixará de transformar o nosso esforço humano em algo de divino. E que nós
podemos ser mãos, braços, corações que ajudam
a Deus a realizar os seus prodígios, muitas vezes
escondidos na vida de tantos sofredores.
Com esta certeza e motivação, a capelania da
Santa Casa realizou ao longo do ano 2015 inúmeras ações e serviços junto aos enfermos, a
saber: uma média de 3000 atendimentos com
os Sacramentos da Reconciliação, da Eucaristia, da Unção dos Enfermos e aconselhamentos;
Momentos celebrativos como Missas, Adoração
ao Santíssimo, Via-sacra, Terço da Misericórdia,
procissão pelo hospital na festa de Nossa Senhora da Penha com os enfermos, colaboradores e
comunidade; Campanha de fralda geriátrica por
ocasião da Quaresma que arrecadou 815 pacotes; Homenagem e distribuição de lembrancinhas aos pacientes e colaboradores no dia das
Mães e dos Pais; Apresentação de coral infantil por ocasião do Natal; Formação de 35 novos
voluntários para atuarem na Pastoral da Saúde
junto aos enfermos.
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SERVIÇO DE SATISFAÇÃO

ÓTIMO

3%
9%

REGULAR

RUIM

No hospital Santa Casa de Cachoeiro, o Serviço
de Satisfação é fundamental para o investimento
na qualidade dos serviços prestados, portanto
para garantir que a pesquisa de satisfação esteja ao acesso de todos os clientes, a instituição
trabalha com três meios específicos de comunicação com o cliente: formulário, urnas disponibilizadas em pontos estratégicos e formulário online disponibilizado via site institucional. Porém,
um diferencial do serviço é a presença de um
funcionário diariamente nas seções, sendo este
responsável pelo acompanhamento do paciente
durante o período de internação, estimulando o
preenchimento da pesquisa de satisfação e monitorando a hospedagem dos clientes.
No ano de 2014 foi criado um sistema específico
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88%

para o Serviço de Satisfação do Cliente possibilitando que as informações obtidas após preenchimento dos formulários, sejam lançadas em
tempo real gerando indicadores de satisfação
diariamente, fornecendo dados qualificados aos
coordenadores na busca de aprimorar a gestão
da qualidade, em 2015 este processo foi aperfeiçoado com a implantação das reuniões de qualidade, iniciadas no intuito de trabalhar os índices
de satisfação de cada setor, por meio de planos
de ações de melhorias de qualidade.
O Serviço de Satisfação também avançou com o
atendimento de ouvidoria, resolvendo uma demanda média de 50 casos e alcançando a meta
proposta de qualidade para o ano de 2015 com
88% de satisfação de seus clientes.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Santa Casa Cachoeiro desde sua fundação entende os princípios da responsabilidade social,
como base para o melhor desenvolvimento de
seu trabalho filantrópico de forma a beneficiar
e promover melhor qualidade de vida e trabalho
àqueles que, de forma direta ou indireta, relacionam-se com a instituição.
O seu maior projeto de responsabilidade social
está na significativa contribuição para administração do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira,
um dos maiores abrigos de idosos carentes da
região, que atualmente oferece serviços de hotel
residência, temporária ou de forma permanente,
com acomodações devidamente adaptadas a realidade do idoso, proporcionando segurança e
conforto a todos os hóspedes, atendimento de
enfermagem 24 horas, além de acompanhamento nutricional e seções de fisioterapia.

O Lar conta com 42 colaboradores cedidos pela
Santa Casa que passam constantemente por
programas de aperfeiçoamento. Os idosos possuem um calendário anual de programação e
participam de comemorações de aniversariantes
do mês, dia das mães, dia dos pais, realizam passeios à praia, além do tradicional Arraia do Vovô.
Atualmente a administração do Lar é realizada
em parceria com a OSCIP Pró Vitae que desenvolve diversas ações na busca de captar recursos
destinados ao aperfeiçoamento do trabalho de
assistência social já desenvolvido com os idosos
internos. A instituição é aberta a visitação diariamente, em horário comercial e recebe apoio
de diversos grupos religiosos, clubes de serviços,
escolas, grupos sociais, entre outros, o que cria
um ambiente familiar e acolhedor na instituição.
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VISÃO
SER HOSPITAL DE EXCELÊNCIA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM ESPECIALIZAÇÃO
EM TRAUMA E PADRÃO DE ATENDIMENTO DO MAIS ALTO NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO,
COM SUSTENTABILIDADE.

ADMINISTRAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO HOSPITALAR
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO
A redução no número de atendimentos no Setor
de Pronto Socorro deve-se a um trabalho realizado na busca de que a população entenda que só
deve procurar o Pronto Socorro da Santa Casa
em casos de urgência, ou seja, em casos que implicam em risco de morte. Para isso, foram con-

feccionados cartazes e panfletos informativos
que chegaram as comunidades através dos agentes de saúde municipal.
No Pronto Socorro da Santa Casa, a prioridade
de atendimento tem como base a classificação
de risco. Por meio dessa, o usuário que chegar ao

EVOLUÇÃO DAS INTERNAÇÕES (2011 - 2015)
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FONTE: SETOR DE ESTATÍSTICA - SCMCI/2015
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FONTE: SETOR DE ESTATÍSTICA - SCMCI/2015

1.642
825

2012

INTERNAÇÕES
Analisando a evolução das internações, observa-se que o Atendimento SUS se manteve estável, porém no
ano de 2015 nota-se uma queda representativa no número de atendimentos de convênio e particular, resultado da crise econômica vivenciada no país.
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hospital, passará por uma consulta de enfermagem, que de maneira humanizada e responsável,
classificará o paciente quanto ao seu quadro de
risco, com base nos sintomas apresentados por
eles. Após a classificação, os pacientes deverão
aguardar atendimento de acordo com o grau de
complexidade de seu estado clínico.

É elevado o numero de pessoas que procuram
o hospital, o que exige um organização de fluxo
cada vez mais aprimorada, vizando garantir agilidade no atendimento de urgência/emergência
assegurando qualidade e humanização de acordo com o credenciamento.

73.581

69.359

58.969

2013

SUS
10.207

2014

CONVÊNIO

PARTICULAR
10.705

1.671

1.503

864

829
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2015

2014

10.456

1.126
666

2015
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MOVIMENTAÇÃO HOSPITALAR
No gráfico abaixo, é possível observar o grande número de atendimentos de clínica cirúrgica e médica em
2015, devido a referência da Instituição para atendimentos de Urgência/Emergência.
DESEMPENHO POR CLÍNICA - 2015

2.849

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

Clínica Obstétrica

Clínica Pediátrica

Atuando em toda região sul do estado, o hospital recebe pacientes de diversos municípios, com destaque
para os provenientes das cidades litorâneas. Em 2015 o hospital registrou um número total de 12.248 internações. A partir da análise do gráfico abaixo, onde se registra o movimento do Setor de Internação de acordo
com a procedência de cada paciente, é possível afirmar grande importância do serviço prestado pelo hospital
para a população local.
MOVIMENTO DO SETOR DE INTERNAÇÃO DE ACORDO COM A PROCEDÊNCIA 2015
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INTERNAÇÕES

Nº ATEND

Cachoeiro de Itap.

7712

62,97

Marataízes

429

3,50

Itapemirim

460

3,76

Vargem Alta

443

3,62

Presidente Kennedy

353

2,88

Atilio Vivacqua

256

2,09

Muqui

234

1,91

Mimoso do Sul

226

1,85

Rio Novo do Sul

291

2,38

Castelo

195

1,59

Alegre

197

1,61

Guaçui

176

1,44

Jeronimo Monteiro

208

1,70

Iconha

137

1,12

Iúna

149

1,22

Muniz Freire

134

1,09

Ibitirama

103

0,84

Outros Municípios do Esp. Santo

425

3,47

Estado do Rio de Janeiro

31

0,25

Estado de Minas Gerais

36

0,29

Estado do São Paulo

11

0,09

Outros Estados

42

0,34

TOTAL

12248

100,00
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PROCEDÊNCIA DAS INTERNAÇÕES EM 2015
0,98%
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

OUTROS MUNICÍPIOS

36,05%

DEMAIS LOCALIDADES

62,97%

CENTRO CIRÚRGICO
No setor de Centro Cirúrgico o movimento é crescente, em 2015 o hospital registrou um aumento de 141 cirurgias. O setor funciona com cinco salas cirúrgicas trabalhando com cirurgias programadas e emergenciais
24 horas.

EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NO CENTRO CIRÚRGICO (2011 - 2015)
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FONTE: SETOR DE ESTATÍSTICA - SCMCI/2015
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MOVIMENTAÇÃO HOSPITALAR

REABILITAÇÃO
O Serviço de reabilitação com seções de fisioterapia tem importante papel na melhor recuperação do paciente em especial acidentados, pois além de trabalhar a redução do tempo de internação, acelera o processo de
tratamento do paciente.
EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS FISIOTERÁPICOS (2011 - 2015)
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ATENDIMENTOS

MATERNIDADE
No ano de 2014 observou-se um aumento significativo de partos realizados, em decorrência do grande número de gestantes que são transferidas de municípios vizinhos. Em 2015 esse movimento se manteve, sendo
realizado 2.201 partos.
EVOLUÇÃO DOS PARTOS (2011 - 2015)

1.734

1.635

2011

2012

2.224

2.201

2014

2015

1.822

2013

PARTOS

FONTE: SETOR DE ESTATÍSTICA – SCMCI/2016.
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SERVIÇO DE HEMODIÁLISE
O Setor de Hemodiálise, um dos setores de maior movimento da instituição, apresentou uma pequena queda
de sessões nos anos de 2014 e 2015, resultado proveniente da implantação de um serviço específico de hemodiálise dentro do CTI, o que evita a transferência do paciente assistido para o Setor, quando é necessário
dialisar.
EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS
(HEMODIÁLISES 2011 - 2015)

2015

HEMODIÁLISES

23.970

2014

24.126

2013

24.817

2012

24.672

2011

22.185

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

24.000

24.500

25.000

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES
O Serviço de diagnóstico do hospital possui um papel fundamental para identificação da doença e tratamento do paciente em período de internação.

QUADRO GERAL DOS EXAMES (2010-2015)
PROCEDIMENTOS

Análises Clínicas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

229.037 283.064 305.645 322.805 358.667 303.498

Anatomia Patológica

2.944

2.867

2.027

1.975

1.735

1.061

Radiologia

28.243

34.681

29.259

30.356

33.717

35.518

Endoscopia/Colonoscopia*

478

518

386

1.086

970

812

Eletrocardiograma

2.696

2.149

1.984

2.499

3.997

4.448

Ultrassonografia

4.736

4.880

5.128

5.691

6.429

5.767

Tomografia

4.046

4.613

4.005

5.228

5.289

5.143

TOTAL

272.180 332.772 348.434 369.640 410.804 355.333

FONTE: SETOR DE ESTATÍSTICA - SCMCI/2016.
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MOVIMENTAÇÃO HOSPITALAR
BANCO DE SANGUE
O serviço de Hemoterapia da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim é de fundamental importância nas atividades da instituição, principalmente devido ao perfil de atendimentos, isto é, de acidentes
veiculares, de vítimas de violência urbana e de acidentes de trabalhos, traumas que em sua maioria envolvem
a perda de sangue e a iminente reposição, fato que se agrava quando não há estoque suficiente.

BANCO DE SANGUE
CARACTERIZAÇÃO DAS DOAÇÕES

2011

2012

2013

2014

2015

Comparecimento

7835

7033

7543

8767

7801

Aptos

5722

6077

6524

7488

6485

% Efetividade

73%

86%

86%

85%

83%

Inaptos

1986

819

858

1146

1316

Inaptos por sorologia

191

156

98

80

86

DOADORES / SEXO

2011

2012

2013

2014

2015

Mulheres Doadoras
Homens doadores

562
5160

1024
5053

1325
5199

1758
5730

1503
4982

FONTE: SERV. HEMOTERAPIA- SCMCI

SERVIÇO SOCIAL
No ano de 2015 o Serviço Social passou a monitorar a marcação de exames de imagem solicitados pelos
médicos plantonistas do Pronto Socorro, através de um trabalho conjunto com a Coordenadora Médica do
setor, prestando suporte para que os exames sejam solicitados por especialistas, uma ação de intervenção
necessária para estimular a redução de custos e a resolução dos casos em menor tempo, melhorando assim
a qualidade no serviço prestado.
Após a criação do Setor de Regulação de Leitos, no ano de 2014, os atendimentos a central de regulação
de leitos e aos municípios sobre transferências de pacientes, não são mais de responsabilidade do Serviço
Social.
EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS
SERVIÇOS SOCIAL (2011 - 2015)
2015

4.729

2014
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2013
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2.000

3.000
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FONTE: SETOR DE ESTATÍSTICA - SCMCI/2016
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5.000

6.000

7.000

NUTRIÇÃO
O número de refeições servidas ao longo dos anos sofreu uma grande variável, possivelmente ocasionada
pelo aumento do número de pacientes com dieta enteral, consequentemente diminuindo a dieta oral, pela
redução do número de pacientes internados com direito a acompanhante ou até mesmo pela redução no
número de funcionários que se alimentam na instituição.

EVOLUÇÃO DOSERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
REFEIÇÕES SERVIDAS (2011 - 2015)
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FONTE: SETOR DE ESTATÍSTICA - SCMCI/2016

SERVIÇO OPERACIONAL
O serviço operacional de apoio, que contempla ações de transporte de pacientes, lavanderia, serviço de
arquivo, esterilização, manutenção e reformas, lactário e transfusão de hemoderivados, mantém o melhor
funcionamento de todo nosso serviço hospitalar, oferecendo suporte indispensável.
SISTEMA DE PRODUÇÃO HOSPITALAR (SERVIÇOS DE APOIO/ASSISTÊNCIA) 2010 - 2015
SETORES/
SERVIÇOS

UNIDADE

Transportes

Km Rodados

Lavanderia

Kg Roupa

Arquivos

Unid. Atendimentos

13.669

14.453

16.406

Esterilização

Pacotes Esterelizados

551.989

521.783

500.126 437.840

Manutenção

Unid. Consertos

2.755

3.052

2.278

Lactário

ml Leite

1.755

1.169

Transfusões de
Hemoderivados

Transfusões/bolsas

6.049

5.850

2010

2011

2012

2013

2014

2015

65.418

72.667

89.910

91.515

90.988

116.092

363.020 349.026 332.003 343.242 392.028

371.135

14.355

14.811

15.597

451.875

452.169

1.609

2.485

2.332

1.020

608

960

988

5.574

5.474

6.360

5.602
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A ASSISTÊNCIA HUMANIZADA PARTE
DO PRINCÍPIO DE QUE COM PEQUENOS
GESTOS É POSSÍVEL TRANSFORMAR HISTÓRIA

RESULTADOS

REALIZAÇÕES
REALIZAÇÕES
Adequações e reformas fazem parte da rotina de manutenção de um hospital centenário que ano a ano tem
investido em obras de melhorias de suas instalações que visam não somente atender as novas legislações
vigentes, mais sim facilitar os trabalhos de aprimoramento e humanização dos cuidados.
Em 2015 o hospital investiu em adequações importantes no que se refere à acessibilidade dos serviços internos, deu prosseguimento às obras de lavanderia e concluiu a última etapa do novo arquivo hospitalar.

42

• Reforma definitiva do setor
de faturamento.

• Reforma na casa de estoque
de materiais da farmácia.

• Laboratório de coleta externa
e recepção p/ visitas.

• Instalação de passarela no
pátio para transporte de maca
com segurança.
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• Adequações de fluxo no
Banco de Sangue
• Jardim Terapêutico.
• Reforma da Sala de microscopia
e sala de guarda de materiais no
setor de Laboratório

• Última etapa do arquivo
Hospitalar.
• Continuidade da obra da
lavanderia hospitalar.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A Santa Casa Cachoeiro possui um setor específico de Captação de Recursos que tem por finalidade gerar
recursos financeiros, materiais e humanos para conquistar a sustentabilidade de seus projetos. Para isso, faz
um planejamento anual de ações com estratégias fortes e direcionadas para cada tipo de potencial investidor
– parcerias públicas, privadas e pessoas físicas.
CAPTAÇÕES DE RECURSOS - SANTA CASA

ESTADUAL

CONCEDENTE/
DOADOR
Hércules e Luzia Toledo
Marcos Mansur

APLICAÇÃO

VALOR
RECEBIDO (R$)

VALOR TOTAL
DO CONVÊNIO
(R$)/EMPENHO

Convênio

Veículo Administrativo

48.000,00

48.000,00

Convênio

Veículo para transporte
de Idosos

TIPO
DOAÇÃO

Sub-Totais R$

104.000,00

Emenda parlamentar
Rose de Freitas
(Contigenciado)

FEDERAL

56.000,00

Equipamentos:
Diversos Setores

277.885,00

Emenda parlamentar
Rose de Freitas

Convênio

Equipamentos:
Diversos Setores

722.115,00

Emenda parlamentar Evair de Melo

Convênio

Equipamentos:
Diversos Setores

500.000,00

Emenda parlamentar
Cesar Colnago

Convênio

Equipamentos:
Diversos Setores

300.000,00

Proposta Ana Rita

Convênio

Equipamentos:
Diversos Setores

150.000,00

Equipamentos:
Diversos Setores

150.000,00

Equipamentos:
Diversos Setores

169.290,00

Proposta Magno Malta
(contigenciado)

Equipamentos:
Diversos Setores

92.730,00

Proposta Iriny Lopes
(contigenciado)

Obra Muro de Contenção

100.163,28

Proposta Paulo Foletto
(contigenciado)

Equipamentos:
Diversos Setores

59.700,00

Proposta Ricardo
Ferraço e Paulo Foletto
(Contigenciado)

Equipamentos:
Diversos Setores

540.844,00

Equipamentos:
Diversos Setores

100.000,00

Proposta Ana Rita
(contigenciado)
Proposta Magno Malta

Proposta Ricardo Ferraço

Convênio

Convênio

3.162.727,28

Veículos e equipamentos médicos

Venda

Recurso foram
destinados para a recepção
do Laboratório, compra de
peças para Eng. Clinica e
pagamentos de projetos

50.000,00

DOAÇÕES

50.000,00

Veículos
(Unimed Sul Capixaba)

Projeto U.E
Presidente Kennedy

Doação

2 carros administrativos e 1
van para Lavanderia

30.000,00

Sub-Totais R$

30.000,00
30.000,00

Convênio

Atendimento urgência e
emergência

Sub-Totais R$

180.000,00

720.000,00

720.000,00
Total Geral - R$
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50.000,00

Sub-Totais R$

PARCERIAS

BENS INSERVÍVEIS

Sub-Totais R$

RELATÓRIO DE ATIVIDADE • EXERCÍCIO 2015 • SANTA CASA

4.066.727,28

PROJETO MANTENEDOR
O Projeto Sócio Mantenedor foi implantado na Santa Casa Cachoeiro há quatro
anos, com o objetivo de levar a população
sul capixaba a participar das atividades da
instituição, contribuindo para a reestruturação dos serviços prestados pelo Sistema
Único de Saúde.
O Projeto funciona a partir de doações
estimuladas por serviço de telemarketing
pois visa melhorias constantes na realização dos serviços prestados. Atualmente as

ações abrangem todo o Estado com foco especial
para a região sul.
Em 2015 a instituição conquistou um montante de
R$ 183.700 em doações via conta telefônica que
foram revertidas para manutenção dos custos de
energia do hospital e também foram realizadas
pequenas manutenções nas enfermarias SUS, a
partir destes recursos.
COMO FUNCIONA
O serviço é realizado de segunda a sábado das
9h às 21h, com o suporte de 20 operadores e
uma supervisora. Ao ligarem as pessoas são convidadas a fazer uma doação de qualquer valor,
por meio de débito na conta da Escelsa.
Para saber mais informações ou tornar-se um
doador, basta entrar em contato com a Central
de captação de Recursos pelo telefone
0800 723 7224.
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FILIAL CASTELO

PANORAMA GERAL

CAPACIDADE INSTALADA:
Total Geral de Leitos: 58
Leitos SUS:42
Sala cirúrgica: 03
Corpo Clínico: 33
Colaboradores: 158
Área construída: 4.550 M²
*Dados apurados com base no CNES – disponível em www.cnes.datasus.gov.br – competência
Dezembro/2015
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS:
Pronto Socorro
Centro Cirúrgico
Maternidade
Laboratório de Análises Clínicas
Diagnóstico por imagem
Serviço de Nutrição e Dietética
Agência Transfucional

CONVÊNIOS:
Funcef
SUS
Correios
Particular
Banescaixa
Unimed
CapSaude
Cassi
ASPBMES
Bradesco
Cesan
ESPECIALIDADES:
Clínica Geral
Ginecologia
Obstetrícia
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cardiologia
Cirurgia Vascular
Ortopedia
Pediatria

COMISSÕES

Sobre a administração da Santa Casa Cachoeiro
desde 2012, a Filial Castelo iniciou um trabalho
de resgate e implantação das comissões, visto
que elas dão suporte aos trabalhos técnicos de
aperfeiçoamento de atendimento e equipe.
Atualmente a Santa Casa Castelense conta com
o suporte das seguintes comissões:
• Comissão de Farmácia e Terapêutica
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CIPA
• Comissão de Prontuário e Óbitos
• Comissão para Acompanhamento do POA
• Comissão de Humanização
• Comissão de Ética de Enfermagem
• Comissão Ética Médica
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PROJETOS E AÇÕES

BUSCANDO A INTEGRAÇÃO
O Projeto Caminhada Ecológica existe desde
2013 e suas edições são organizadas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,
com o objetivo de promover integração, descontração e lazer aliados a promoção de saúde e
bem estar dos funcionários. No ano de 2015 a
rota escolhida foi a Chácara Bom Retiro, reunindo aproximadamente 20% dos colaboradores.

TRABALHANDO A MOTIVAÇÃO
No ano de 2015, a Santa Casa Filial Castelo desenvolveu um intenso trabalho na busca de promover a satisfação e o desenvolvimento de seus
colaboradores, para tanto foram realizadas as
seguintes ações:
- Comemoração dos aniversariantes
- Missa de Cultos mensais para pacientes e funcionários
- Festa Junina do hospital
-Implantação de parceria com a Secretaria Municipal de Educação para o desenvolvimento do
projeto Biblioteca Itinerante nas dependências
do hospital
- Lanche de Confraternização para encerramento
das atividades de 2015
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CURSOS E TREINAMENTOS

Com foco no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de
todos os profissionais, a filial
Castelo trabalhou em 2015,
com formações técnicas para
19 colaboradores, totalizando
446 horas de curso, abordando as seguintes temáticas:
• Novos Procedimentos Para
Dispensação de Talidomida RDC/ANVISA 11
• Reunião Téc. Programa Estadual de Tuberculose Com os
Programas Municipais Regional Sul
• Capacitação Dengue Médicos e Enfermeiros - Protocolo
atendimento Dengue e Dengue Grave
• Curso Atualização Prevenção

Controle Infecção Hospitalar
• Treinamento de Microscopia de Leishmaniose Teguentar Americana (LTA)
• Curso de Atendimento Pré-Hospitalar, Socorrista Profissional
• Curso de Classificação de Risco em Urgência e Emergência (Manchestr Triage
Group Protocol)
• Capacitação Enfermeiros Sobre “Dengue Grave e Zika Vírus”

REALIZAÇÕES

• Conclusão das obras de Pronto Socorro e do Laboratório de Análises Clínica
• Reforma de leitos para Saúde Mental
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Ao longo dos anos, a instituição vem investindo intensamente em ações de captação de recursos para conquistar seu equilíbrio financeiro e possibilitar a realização de investimentos em equipamentos e materiais,
uma vez que grande parte dos equipamentos existentes se encontrava sucateados, devido ao longo período
de uso e a não existência de uma rotina de manutenção dos itens.
O sucesso do intenso trabalho executado deve-se além do apoio de parlamentares, a empresas e organizações que tem contribuído com ações e projetos em prol da instituição. Um trabalho conjunto em busca de
beneficiar a população regional.
SISTEMA DE PRODUÇÃO HOSPITALAR (SERVIÇOS DE APOIO/ASSISTÊNCIA) 2010 - 2015
ITEM

1

2
3
4
5
6

PARLAMENTAR/FEDERAL VALOR INDIVIDUAL

Ana Rita
Camilo Cola
Evair de Mello
Magno Malta
Cesar Colnago
Rose de Freitas
Total - R$

ITEM

400.000,00
459.900,00
500.000,00
198.750,00
179.900,00
500.000,00
2.238.550,00

PARLAMENTAR/FEDERAL VALOR INDIVIDUAL

1

Marcus Mansur

12.000,00

2

Marcus Mansur

56.000,00
68.000,00

Total - R$

AMBIENTE

SETOR / ESTÁGIO

Setores
diversos

Aprovados

AMBIENTE

SETOR / ESTÁGIO

Centro
Cirurgico
Ambulância

Valor em conta
Aprovado
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MOVIMENTO HOSPITALAR
O Setor de Pronto Socorro vem em uma crescente no que se refere a atendimentos, recentemente reformado
o setor aumentou 16% nos últimos 04 anos.
ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO

2015

51.039

2014

49.839

2013
2012

46.948
43.896

43.000

45.250

47.500

49.750

52.000

Houve uma queda de internações de 13% motivadas principalmente pelo não fechamento do contrato com
o Governo do Estado em 2015 e pela suspensão das cirurgias eletivas a partir de agosto/2015, os serviços
de particulares e convênios conquistaram um pequeno aumento de demanda quando comparados aos anos
de 2014.

2.336

3.000

2.259

2.355

INTERNAÇÕES POR CONVÊNIO

1.851

2.250

0

2012

2013

2014

686
47

506

653
52

524

591
47

529
61

750

658

571

1.500

2015

Os tratamentos cirúrgicos na Filial Castelo vêm crescendo nos últimos anos, devido a nova estrutura física do
setor que passou a atuar com novos e modernos equipamentos.
3.000
2.250
1.500

2.815

2.849

2014

2015

2.475
1.535

750
0
2012

52

2013
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CIRURGIAS

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS
Em 2015, o Laboratório reduziu o volume de exames realizados devido a adequação de orçamento na contratualização com a Prefeitura Municipal de Castelo. O Município de Castelo realiza todos os exames no
laboratório da Santa Casa. 95% dos exames realizados são destinados a pacientes do SUS.
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS
130.000

129.873

97.500
65.000

2.815

114.447

91.993

32.500
0
2013

2014

2015

O número de exames de Raio X teve uma ligeira queda em virtude da adequação orçamentária na contratualização com a Prefeitura Mnicipal de Castelo.
Todos os exames do municipio são reaizados pelo hospital. O hospital realiza 95% dos exames em pacientes do SUS.

EXAMES DE RAIO X

2015

10.742

2014
2013

0

11.097
5.675

3.000

6.000

9.000

12.000
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NEGÓCIO

PROPORCIONAR SAÚDE E BEM-ESTAR.

FINANCEIRO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ATIVO
CNPJ 27.187.087/0001-04
VALORES R$
2015

CIRCULANTE:

NOTA

2014

27.309.021,80

23.773.120,90

Caixa e equivalente de caixa

4

8.960.422,76

4.558.732,07

Aplicação financeira com restrição

5

3.898.194,67

2.129.545,75

Contratualização SUS a receber

6

3.601.495,03

5.836.692,96

Contas a receber - convênios

6

2.506.290,61

3.517.687,27

20-b

5.611.715,00

5.320.000,00

7

1.614.366,93

1.694.362,08

33.172,81

33.809,70

915.903,90

512.209,05

167.460,09

170.082,02

43.022.705,75

43.292.991,96

2.130.391,17

2.407.648,05

19.931,50

12.164,38

Subvenção a receber
Estoques diversos
Adiantamento a fornecedores
Demais contas a receber

6

Despesas antecipadas
NÃO CIRCULANTE:

NOTA

Direitos de longo prazo
Depósitos judiciais
Demais contas a receber

300,00

Vr. a receber da Castelense (empréstimo)
Valores a recuperar

8

Investimentos
Imobilizado

9

Prédios e terrenos
Instalações
Ferramentas
Equipamentos Hospitalar

1.091.442,00

1.303.741,67

1.303.741,67

2.159,01

2.159,01

40.250.982,07

39.796.287,84

27.305.208,53

27.907.892,11

907.380,28

1.349.605,38

2.717,66

2.717,66

13.879.107,35

9.753.367,48

Móveis e utensílios

1.249.948,19

1.926.745,73

Equipamentos de TI

1.516.729,57

533.102,33

Veículos

426.956,70

294.942,79

4.516,00

636,81

Máquinas

758.737,25

722.639,56

Equipamentos de refrigeração

298.540,57

199.942,16

(6.098.860,03)

(2.895.304,17)

639.173,50

1.086.897,06

Imobilizações em andamento

( - ) Depreciação acumulada
Intangível

10

Software

1.231.233,50

1.358.952,70

-

1.363.594,90

(592.060,00)

(1.635.650,54)

70.331.727,55

67.066.112,86

Serviços de Implantação de Software
( - ) Amortização Acumulada
TOTAL DO ATIVO

56

806.718,00
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PASSIVO
CNPJ 27.187.087/0001-04
VALORES R$
2015

CIRCULANTE:

2014

NOTA

27.952.091,47

20.876.140,14

3.564.123,48

2.183.908,78

Empréstimos e financiamentos

11

4.359.936,15

3.576.817,74

Obrigações sociais e trabalhistas

12

5.792.216,28

5.179.861,84

Fornecedores de materiais e serviços

Provisões para processos

80.000,00

Honorários médicos a pagar

138.576,48

12.546,63

Acordos trabalhistas a pagar

63.537,20

67.019,60

869.981,07

595.404,51

13

933.741,53

855.370,80

9.787.924,40

6.772.542,30

14

2.442.054,88

1.552.667,94

NOTA

34.583.557,59

28.007.858,57

34.583.557,59

28.007.858,57

Obrigações tributárias e fiscais
Parcelamentos a pagar
Subvenções a realizar
Demais contas a pagar
NÃO CIRCULANTE:
Obrigações de longo prazo
Parcelamentos a pagar

13

14.393.025,47

15.782.206,58

Empréstimos e financiamentos

11

18.520.742,35

11.463.924,47

2.130,00

2.130,00

Outras contas a pagar
Provisão para contingencias

15

1.667.659,77

759.597,52

PATRIMÔNIO SOCIAL:

16

7.796.078,49

18.182.114,15

18.543.616,44

12.026.376,40

(10.747.537,95)

6.155.737,75

70.331.727,55

67.066.112,86

Patrimônio social
Superávit/Déficit do exercício
TOTAL DO PASSIVO
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DRE
CNPJ 27.187.087/0001-04
VALORES R$
2015

RECEITA OPERACIONAL:

NOTA

82.073.779,86

92.804.582,35

Contratualização SUS

17

53.013.757,70

53.985.761,84

Serviços conveniados

17

10.556.867,98

12.718.062,59

Pacientes particulares

17

3.286.947,34

3.956.966,31

42.315,82

82.729,12

370.756,71

2.133.014,72

-

3.688.830,61

Demais serviços hospitalares
Subvenções Federal

20-a

Subvenções Estadual
Subvenções municipal

20-a

568.867,48

82.047,88

Contribuições e doações

19

945.839,73

564.654,92

Benefício social e fiscal usufruído

24

12.117.454,36

15.238.536,59

Outras receitas operacionais

18

1.345.555,83

1.034.580,78

Voluntariado

21

74.375,84

72.209,55

Glosas diversas

17

(248.958,93)

(752.812,56)

(90.142.366,61)

(85.339.450,57)

(28.784.726,73)

(27.052.957,48)

Serviços de terceiros

(26.677.313,91)

(22.401.836,65)

Medicamentos e materiais hospitalares

(14.120.873,12)

(12.732.350,78)

(436.617,11)

(81.723,34)

Benefício social e fiscal usufruído

(12.117.454,36)

(15.238.536,59)

Depreciação de bens

(1.783.555,95)

(1.615.630,64)

Amortização de software

(520.495,59)

(514.197,32)

Alugueis de imóveis e equipamentos

(169.044,17)

(183.949,18)

Arrendamentos

(950.000,00)

(1.800.000,00)

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL: NOTA
Despesas com pessoal

28

Tributárias e contribuições

Energia elétrica

(1.443.368,72)

(877.993,32)

Água e esgoto

(585.024,76)

(524.401,90)

Despesas com informática

(341.098,47)

(471.334,43)

(22.517,21)

(38.750,20)

Comunicação

(118.870,26)

(159.222,01)

Alimentação

(365.024,01)

(462.560,89)

(15.689,88)

(22.110,24)

Constituição de provisões

(828.062,25)

(102.721,71)

Despesas gerais e administrativas

(661.486,93)

(661.595,28)

(74.375,84)

(72.209,55)

(126.767,34)

(325.369,06)

(8.068.586,75)

7.465.131,78

(3.113.691,60)

(2.369.685,99)

434.740,40

1.060.291,96

(10.747.537,95)

6.155.737,75

Materiais de manutenção e escritório

Transporte

Voluntariado
Baixa de imobilizado
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL
Despesas financeiras
Receitas financeiras
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CNPJ 27.187.087/0001-04

1 ATIVIDADES OPERACIONAL:

NOTA

VALORES R$

2015

2014

ENTRADAS
Recebimentos de clientes
recebimentos de receitas financeiras

72.685.352,15

72.975.826,83

311.748,40

473.353,41

(15.899.301,78)

(12.024.727,73)

(20.090.738,23)

(18.455.498,73)

(28.175.854,69)

(25.591.357,61)

(383.811,82)

(159.986,67)

(10.805.666,73)

(10.018.110,68)

(2.358.272,70)

7.199.498,82

(1.250.779,33)

(5.616.075,42)

SAÍDAS
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos de serviços médicos pf e pj
Pagamento de pessoal e encargos
Pagamento de despesas financeiras (juros)
Pagamento demais despesas operacionais

26

1 CAIXA GERADO (CONSUMIDO)
PELA ATIVIDADE OPERACINAL:
2 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Aquisição de imobilizado
Intangível

(25.022,77)

2 CAIXA GERADO (CONSUMIDO)
PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO:

(1.250.779,33)

(5.641.098,19)

(15.040.742,21)

(16.150.645,18)

23.051.484,93

15.040.742,21

3 CAIXA GERADO (CONSUMIDO)
PELA ATIVIDADE DEFINANCIAMENTO:

8.010.742,72

(1.109.902,97)

4 VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA

4.401.690,69

448.497,66

5 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO
DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

4.401.690,69

448.497,66

Disponibilidades no início do exercício

4.558.732,07

4.110.234,41

Disponibilidades no final do exercício

8.960.422,76

4.558.732,07

2 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Empréstimos pagos
Empréstimos tomados

RELATÓRIO DE ATIVIDADE • EXERCÍCIO 2015 • SANTA CASA

59

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DVA
CNPJ 27.187.087/0001-04
VALORES R$

ITENS DESCRIÇÃO
1 - RECEITAS

2014
77.493.836,21

66.650.929,91

69.990.707,30

1.2) Receitas de subvenções e doações

1.885.463,92

6.468.548,13

1.3) Outras receitas

1.345.555,83

1.034.580,78

45.261.009,32

38.780.246,47

2.1) Medicamentos e materiais hospitalares

14.120.873,12

12.732.350,78

2.2) Serviços de terceiros, energia e outros

28.923.838,41

24.495.648,75

2.216.297,79

1.552.246,94

24.620.940,34

38.713.589,74

2.304.051,54

2.129.827,96

2.304.051,54

2.129.827,96

22.316.888,80

36.583.761,78

434.740,40

1.060.291,96

434.740,40

1.060.291,96

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)

22.751.629,20

37.644.053,74

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

22.751.629,20

37.644.053,74

28.784.726,73

27.052.957,48

481.704,65

81.723,34

4.232.735,77

4.353.635,17

(10.747.537,95)

6.155.737,75

1.1) Prestação de serviços na área da saúde

2 - MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2.3) Outras despesas hospitalares
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4 - RETENÇÕES
4.1) Depreciação, amortização
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1) Receitas financeiras

8.1) Pessoal e encargos
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.3) Juros e aluguéis
8.4) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO
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2015
69.881.949,66
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DMPL-DRA
CNPJ 27.187.087/0001-04
DESCRIÇÃO

PATRIMÔNIO
SOCIAL

SUP./(DÉFICIT)
DO EXERCÍCIO

11.059.637,94

1.298.168,75

1.291.470,58

(1.291.470,58)

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012:

Incorporação de resultado

TOTAL
12.357.806,69

Ajuste de exercícios anteriores

(1.443.479,99)

(1.443.479,99)

Ajuste de imóveis ao valor de mercado

(1.075.383,89)

(1.075.383,89)

Superávit do exercício

-

14.889,16

14.889,16

9.832.244,64

21.587,33

9.853.831,97

Incorporação de resultado

1.122.217,36

(1.122.217,36)

-

Outros ajustes

2.172.544,43

-

2.172.544,43

Ajuste de imóveis ao valor de mercado

-

-

-

Superávit do exercício

-

6.155.737,75

6.155.737,75

13.127.006,43

5.055.107,72

18.182.114,15

Incorporação de resultado

179.781,84

(179.781,84)

Ajustes do imobilizado

361.502,29

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014:

Déficit do exercício
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015:

361.502,29

-

(10.747.537,95)

(10.747.537,95)

13.668.290,56

(5.872.212,07)

7.796.078,49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO
ITENS DESCRIÇÃO

2015

1 - Resultado liquido do período
(+/-) ajustes do imobilizado
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE		

2014

(10.747.537,95)

6.155.737,75

361.502,29

(8.209,40)

(10.386.035,66)

6.147.528,35
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL
Fundada em 27 de janeiro de 1900, a entidade com sede e foro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, 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 clínica geral e especializado para tratamento gratuito
aos cidadãos; (c) dispensar, em quartos particulares, às pessoas que o desejarem, mediante contribuições
estabelecidas, assistência de casa de saúde, excluindo o serviço médico; e (d) fortalecer o atendimento a
planos, convênios e particulares, visando à arrecadação de recursos para manutenção da entidade.
2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n°
1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros”.
Essas práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em particular a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000 , aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09, aplicável às Entidades
sem Finalidade de Lucros.
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da
entidade no processo de aplicação das práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento
e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras são as provisões para contingências (Nota 14) que são estabelecidas pela Entidade, levando-se em consideração a opinião da assessoria Jurídica, por valores considerados nas estimativas
de perdas.
2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade e,
também, a sua moeda de apresentação.
2.2. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, os quais são prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
2.3. Contas a receber
Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades
da entidade.
Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo
circulante; caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
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2.4. ESTOQUES
Os estoques de medicamentos, materiais e almoxarifado foram avaliados pelo preço médio de aquisição não
aplicada a metodologia ao preço justo, devido a sua alta rotatividade, enquanto o de animais pelo valor de
mercado.
2.5. IMOBILIZADO
Os edifícios são apresentados ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Os demais
itens do imobilizado são demonstrados aos custos de aquisição, construção ou doação, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.
Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis
e os valores forem mensurados de forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais
reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos.
O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma
indicação de mudança significativa.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável, se o valor contábil do ativo
for maior do que seu valor recuperável estimado.
Os ganhos ou as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor
contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado (superávit), quando ocorridos.
2.6. INTANGÍVEL
Está representado por licenças de uso de softwares e sistemas de gestão de softwares adquiridos, que são
capitalizados com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo de softwares para sua utilização.
Esses custos são amortizados pela vida útil estimada de 5 anos.
2.7. FORNECEDORES
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso
normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas
contas a pagar são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um
ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.
2.8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos
custos de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado,
isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e cambiais conforme previsto contratualmente,
incorridos até as datas dos balanços. A segregação entre circulante e não circulante considera as datas de
vencimento das operações.
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2.9. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
(a) Subvenções para custeio
Reconhecidas inicialmente como subvenções a receber no ativo e subvenções a realizar no passivo, na rubrica “Subvenções para custeio”, e apropriadas como receita quando da efetiva compra da mercadoria.
(b) Subvenções para investimento
Referem-se a subvenções para a aquisição ou construção de bens que serão de propriedade da entidade.
Referidas subvenções para investimento são reconhecidas inicialmente como subvenções a receber no ativo
e subvenções a realizar no passivo, na rubrica “Subvenções para investimento”, e apropriadas como receita
ao longo do período confrontada com as depesas em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 07
- “Subvenção e Assistência Governamentais”, recepcionado pelo Conselho Federal de Contabilidade através
da NBC TG 07 (R1), de 11-12-2013. Adicionalmente, o bem adquirido ou construído é contabilizado como ativo
imobilizado e depreciado pela sua vida útil normal estimada.
2.10. Provisões para riscos e processos judiciais
A entidade é parte em diversos processos judiciais e administrativos. As provisões são constituídas para todos os riscos e processos judiciais que representem perdas prováveis que possam ser estimadas de forma razoável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. A administração acredita que essas provisões para
riscos e processos judiciais estão atualizadas e corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras
nas datas dos balanços.
2.11. Demais passivos circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações
monetárias incorridas.
2.12. Patrimônio líquido
Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros,
acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.
As doações e contribuições são reconhecidas quando do efetivo recebimento dos recursos.
A entidade obedece rigorosamente a legislação fiscal vigente, que determina que as entidades sem finalidade de lucros estão impedidas de remunerar seus administradores; entretanto, conforme requerido pela ITG
2002, o valor atribuído ao trabalho voluntário realizado pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e por outros
colaboradores foi contabilizado como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro e uma doação pelos Conselheiros e por outros colaboradores respectivamente (despesa e receita no mesmo montante). Na mensuração desses serviços, foi utilizado o valor justo percebido.
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3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a administração faça julgamentos e adote premissas e estimativas que afetam a aplicação das
práticas contábeis e os montantes divulgados de ativos, passivos, receitas e despesas. Essas estimativas e
premissas baseiam-se na experiência histórica e em diversos outros fatores que se supõem serem razoáveis
em virtude das circunstâncias. As contas que usualmente requerem estimativas são:
(a) perdas sobre créditos a receber;
(b) vida útil estimada do imobilizado e do intangível; e
(c) provisão para riscos e processos judiciais.
Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
eventos futuros.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2015
Caixa

2014

98.717,23

95.454,75

Bancos c/Movimento

1.453.333,79

3.135.535,30

Cotas de fundo de investimento

6.842.075,71

1.326.611,98

566.296,03

1.130,04

8.960.422,76

4.558.732,07

Caderneta de poupança
Total

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Recursos obtidos de órgãos públicos com finalidade específica para compra de equipamento
MODALIDADE

RENDIMENTO
MÉDIO (% A.A.)

2015

2014

Cotas de Fundo de Investimento

8,45

1.951.397,24

982.809,86

Caderneta de Poupança

7,44

1.946.797,43

1.146.735,89

3.898.194,67

2.129.545,75

Total

6. CONSTAS A RECEBER
Referem-se a valores a receber do SUS, convênios e outros, conforme demonstrado no quadro seguinte:
2015

2014

Convênios e/ou planos de saúde

2.372.109,82

2.143.040,83

Sistema Único de Saúde

3.601.495,03

5.836.692,96

Particulares

125.497,32

437.463,46

A receber Santa Casa de Castelo

244.363,35

176.200,50

8.683,47

937.182,98

A receber da Prefeitura de Castelo
Demais conta a receber
Contas a receber Circulante

671.540,55

336.008,55

7.023.689,54

9.866.589,28
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7. ESTOQUES
2015

2014

Medicamentos e materiais hospitalares

700.460,06

1.417.035,69

Almoxarifado

844.647,46

201.978,26

69.259,41

75.348,13

1.614.366,93

1.694.362,08

Animais bovinos
Total
8. VALORES A CLASSIFICAR

O montante de 1.303.741,67 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
conf. Protocolo nº 1422 - Procedimento de investigação Criminal nº 00346/99. Até o momento, não há decisão final quanto à sua destinação constituindo-se em crédito de difícil realização.
9. IMOBILIZADO
Houve mudança do sistema de patrimônio em 2015, pois o sistema anterior não estava calculando a depreciação corretamente, por isso foi feito ajustes na contabilidade para para adequação ao novo sistema.
CUSTOS

2014

ADIÇÕES

BAIXAS

2015

Edificações/Benfeitorias

4%

8.940.354,49

595.433,58

8.344.920,91

Instalações

5%

1.349.605,38

442.225,10

907.380,28

Equip. hospitalares

10%

9.720.697,48 4.138.005,29

Ferramentas

20%

2.717,66

Móveis e Utensílios

10%

1.893.584,07

Equipamentos de TI

20%

533.102,33

983.627,24

1.516.729,57

Veículos

10%

294.942,79

132.013,91

426.956,70

Terrenos

13.858.702,77
2.717,66
664.289,38

16.748.792,27

Imobil. emandamento

1.229.294,69

16.748.792,27

636,81

3.879,19

4.516,00

Máquinas

722.639,56

36.097,69

758.737,25

Equip. de Refrigeração

199.942,16

98.598,41

298.540,57

Edific./benfeit. (Asílo)

10%

1.090.016,00

7.250,00

1.082.766,00

Equip. hosp. (Asílo)

10%

32.670,00

12.265,42

20.404,58

Móveis Utens. (asílo)

4%

33.161,66

12.508,16

20.653,50

Terrenos (Asílo)

10%

1.128.729,35

1.128.729,35

Depreciações/amortizações acum.

10%

(2.895.304,17)

(6.098.860,03)

39.796.287,84

40.250.982,07

Depreciação do exercício
Total
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10. INTANGIVEL
A movimentação do saldo para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 está assim representada:
CUSTOS

2014

ADIÇÕES

BAIXAS

2015

Custo
Software

2.722.547,70

Amortizações acumuladas
Total do Intangível

1.491.314,20

1.231.233,50

(1.635.650,54)

(592.060,00)

1.086.897,06

639.173,50

Tal baixa se deu por conta de um problema no controle de patrimônio do sistema MV que atribui taxa inconsistente com a praticada no mercado, todavia as providencias para solução do problema foram adotadas e
as inconsistências nas taxas foram corrigidas.
11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Referem-se aos empréstimos para capital de giro, obtidos em instituições financeiras oficiais e privadas,
remunerados por taxas de juros, para os quais foram dadas garantias proveniente da prestação de serviços
ambulatorial e internações hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS e o rotativo as garantias são por
aval, e são demonstrados conforme segue:

Instituição financeira

Venc. da última parcela

Taxa pactuada ao ano (%)

Caixa Econômica Federal

21/02/22

16,20

2015

2014

Total

Total

17.511.834,54

4.351.083,78

Sulcred

26/10/20

12,00

572.138,35

640.122,56

Santander

15/10/19

15,39

2.539.800,34

9.443.880,58

Credirochas

29/03/18

13,44

759.459,56

19,56

1.397.111,05

Sicoob - Rotativo
Saldo negativo

601.000,00

100.334,66

Total

22.880.678,50

15.040.742,21

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
2015

2014

Salários a pagar

1.936.522,27

1.675.038,37

13º e Férias

3.086.282,12

2.889.664,41

FGTS/PIS

321.049,02

267.977,47

INSS

448.362,87

347.181,59

Total

5.792.216,28

5.179.861,84
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13. PARCELAMENTOS A PAGAR
Referem-se a parcelamentos de impostos federais, FGTS, multas trabalhistas, contas de energia e outros,
conforme demonstrado a seguir:
2015

2014

Total

Total

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

9.257.119,12

9.204.554,30

FGTS, conforme confissão de dívida e compromisso firmado com a Caixa Econômica Federal em 21/01/2008

4.140.158,44

4.717.853,89

919.268,36

936.202,92

Multas por infrações trabalhistas, parceladas nos termos do Decreto nº
6.187/2007, cuja liquidação ocorrerá em 240 parcelas.
Acordo firmado com a ESCELSA em 30/10/2008 referente a contas de energia, cuja
liquidação ocorrerá em 84 parcelas.
Outros
Total

507.021,19
1.010.221,08

1.271.945,08

15.326.767,00

16.637.577,38

14. DEMAIS CONTAS A PAGAR
2015
Obrigações ABESC
Obrgações diversas (vr. adiantado pela Unimed e outros)
Serviços de terceiros

37.465,51
62.300,00
7.850,13

Cheques a pagar

11.777,00

Retenção 3% contrato construção P. Scorro

73.729,06

A pagar a Santa Casa Castelo (aluguel das Instalações)

800.000,00

A pagar a Santa Casa Cachoeiro pela Castelense

532.338,94

Energia elétrica a pagar

614.443,01

Água e esgoto a pagar

276.170,16

Telefone a pagar
Outras contas a pagar
Total

4.640,87
21.340,20
2.442.054,88

Em 21/01/2008, para que a entidade pudesse obter o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, teve de
firmar com a Caixa Econômica Federal termo de confissão de dívida no montante de R$ 9.118.477,30, para
pagamento em 240 parcelas mensais e sucessivas, relativo a contribuições ao FGTS de que trata a lei nº
8.036, de 11/01/1990, do período de janeiro de 1967 a agosto de 2006, vencidas em 15/08/2007, conforme
Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de pagamento (proposta 200600391), que vinham sendo
questionadas judicialmente – processos nº 200250020003230, 200250020008811, 200250020008800,
200250020003096, 200250020003060, 200250020003047, 200250020003084, 200250020003059,
200250020003102, 200250020003072 e 20025020011597, aforados na 1ª Vara.
Levantamentos efetuados pela administração da entidade de forma individualizada, ou seja, empregado
por empregado, desde a competência de 1967, indicam que, com o pagamento da parcela da Confissão de
Dívida firmada em 21/01/2008, vencida em 21/05/2014 e que foi liquidada tempestivamente, os débitos de
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FGTS que ela possuía junto aos seus empregados foram completamente quitados. Inclusive, visando se prevenir quanto ao surgimento de pendências, por várias vezes publicou editais na imprensa local convocando
ex-empregados para comparecerem objetivando a regularização de quaisquer pendências sobre o assunto.
Levando-se em conta que a Caixa Econômica Federal não possibilita a discussão do citado Termo de Confissão de Dívida na esfera administrativa, a administração da entidade, fundamentada em opinião dos seus
assessores jurídicos, ingressará com medida judicial objetivando a revisão dos valores, excluindo-se a parte
dos empregados, que a Caixa Econômica Federal considera como devidos.
15. PROVISÃO PARA RISCOS E PROCESSOS JUDICIAIS
A entidade, no curso normal de suas operações, é parte em processos judiciais de natureza trabalhista e cível,
em diversas instâncias, ajuizadas e conhecidas na data de encerramento das demonstrações financeiras,
tendo a administração adotado como procedimento a constituição de provisão com base em vários fatores,
incluindo a opinião dos seus assessores jurídicos e a análise das demandas judiciais pendentes. Não há
nenhum processo individual de valor relevante que necessite de divulgação específica. Os valores provisionados, considerados suficientes pela administração para a cobertura de prováveis perdas nos processos em
andamento, estão apresentados como segue:
VALORES R$

DESCRIÇÃO

2015

Processos cíveis

2014

1.507.459,77

599.397,52

Processos fiscal/tributário

160.200,00

160.200,00

Total

1.667.659,77

759.597,52

A movimentação da provisão é demonstrada como segue:
NATUREZA DOS RISCOS
TRABALHISTAS
Saldos em 31 de dezembro de 2011

160.200,00

CÍVEIS

TOTAL

1.116.565,12

1.276.765,12

(80.000,00)

(80.000,00)

1.036.565,12

1.196.765,12

419.039,09

419.039,09

(958.928,40)

(958.928,40)

496.675,81

656.875,81

102.721,71

102.721,71

599.397,52

759.597,52

908.062,25

908.062,25

1.507.459,77

1.667.659,77

Adições
Deduções
Saldos em 31 de dezembro de 2012

160.200,00

Adições
Deduções
Saldos em 31 de dezembro de 2013

160.200,00

Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2014

160.200,00

Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2015

160.200,00
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A entidade tem ações de natureza trabalhista e cíveis, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão
constituída, no montante de 703.737,25 sendo 545.737,25 cívil e 158.000,00 trabalhista.
Superávit acumulado
Conforme estatuto social, a entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a
título de lucros ou de participação no seu superávit.
16. PATRIMÔNIO SOCIAL
No presente exercício social foi incorporado ao patrimônio o valor de 10.386.035,66 sendo déficit de R$
10.747.537,95 e ajustes positivo no valor de 361.502,29, apurado em 31 de dezembro de 2015.
Patrimonio Social em 2014

18.182.114,15

Déficit do Exercício

(10.747.537,95)

Ajuste no período

361.502,29

Patrimonio Social em 2015

7.796.078,49

17. RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE
2015
Convênios
Atendimentos particulares
Atendimento ao SUS
Glosas
Total

2014
10.556.867,98

12.718.062,59

3.286.947,34

3.956.966,31

53.013.757,70

53.985.761,84

(258.958,93)

(752.812,56)

66.608.614,09

69.907.978,18

18. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL
Receita aluguel
Serviço de ambulância

3.561,00

Doações na conta energia/taxas administrativas

389.636,37

Receitas da Lanchonete

728.397,21

Produção da fazenda Monte Líbano
Dividendos da antiga Telemar

11.349,70
312,51

Refeições pagas pelos funcionários

69.378,86

Aviso prévio reavido e indenizações

12.803,71

Descontos diversos na folha de pagamento

78.244,34

Venda de bens diversos
Total
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45.000,00
1.345.555,83

19. RECEITAS COM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E OUTRAS
2015

2014

Donativos em dinheiro

568.287,04

423.946,59

Donativos em materiais

337.552,69

140.708,33

945.839,73

564.654,92

Total

Os donativos advém de diversas empresas; particulares e pecuaristas da região com doações de animais
bovinos para abastecimento do serviço de nutrição.
20. RECEITAS COM AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS
A) Convênios já transferidos para receita referentes a aquisições no exercício de 2015.
2015

2014

Subvenções para investimento Estadual – SESA-ES

3.688.830,61

Subvenções para investimento Federal

370.756,71

2.133.014,72

Subvenções Municipal

568.867,48

82.047,88

Total

939.624,19

5.903.893,21

B) Convênios diversos celebrados com a União no exercício de 2015, discriminados a seguir, para aquisição
de equipamentos, reforma e ampliação do serviço de urgência e emergência:
NÚMERO

SALDO A REALIZAR
UNIÃO

Ministério da saúde convenio 799670/13

3.000.000.00

Ministério da saúde convenio 823885/15

44.000,00

Ministério da saúde convenio 824837/15

456.000,00

Ministério da saúde convenio 822093/15

30.100,00

Ministério da saúde convenio 822660/15

128.250,00

Ministério da saúde convenio 9025/2015

12.000,00

Ministério da saúde convenio 823888/15

722.115,00

Ministério da saúde convenio 823728/15

500.000,00

Ministério da saúde convenio 822095/15

300.000,00

Ministério da saúde convenio 824250/15

150.000,00

Ministério da saúde convenio 822662/15

169.250,00

Ministério da saúde convenio 822096/15

100.000,00

Total

5.611.715,00

RELATÓRIO DE ATIVIDADE • EXERCÍCIO 2015 • SANTA CASA

71

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

21. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem
finalidade de lucros, a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebidos durante
os exercícios de 2015 e de 2014.
O valor de trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um
dos serviços recebidos e está assim sumarizado:
2015
Remuneração do Conselho Deliberativo

44.625,94

2014
43.326,15

Remuneração do Conselho Fiscal

29.749,90

28.883,40

Total

74.375,84

72.209,55

O valor justo desta remuneração foi atribuído considerando R$ 61,99/hora, multiplicado, em 2015, pela quantidade de horas correspondente, dedicada à entidade pelo seu corpo de voluntários relativos ao trabalho
administrativo da entidade, sendo tomada como premissa do cálculo o valor justo de um assistente administrativo, ao qual mais se assemelha com as atribuições dos voluntariados.
No trabalho desenvolvido referente aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, foi tomado como base o valor hora
de nossos superintendentes.
Nenhum dos valores acima teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, em 2015,
como receita e despesa operacional na demonstração do superávit, em montantes iguais, sem efeito no superávit do exercício.
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
(A) Considerações gerais
A entidade participa de operações que envolvem instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais. A administração desses riscos, bem como dos respectivos instrumentos, é realizada por meio da
definição de estratégias e do estabelecimento de sistemas de controle, minimizando a exposição em suas
operações.
As aplicações financeiras são substancialmente realizadas com base nas taxas de remuneração efetivamente
negociadas. Tais aplicações refletem as condições usuais de mercado nas datas dos balanços.
Os empréstimos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação. Certos instrumentos
financeiros, ativos e passivos, que a entidade possui (caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, contas a receber, empréstimos, fornecedores e outras contas a pagar) são avaliados pelo custo
amortizado, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 39 - “Instrumentos Financeiros”, recepcionado
pelo Conselho Federal de Contabilidade através da NBC TG 39, aprovada pela Resolução CFC nº 1.197/09 e
suas alterações.
O valor contábil dos instrumentos financeiros apresentados no balanço patrimonial pelo custo amortizado
não difere substancialmente dos seus respectivos valores de mercado.
Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, não existem instrumentos financeiros na forma de derivativos nem
de risco semelhante.
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(B) Gestão do risco de capital e de liquidez
Os objetivos da entidade ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade de
suas operações e continuar investindo na sua atividade-fim, que é a de assistência social.
23. SEGUROS CONTRATADOS (não auditados)
A entidade não possui seguros que dê cobertura às suas operações e aos bens constantes do ativo imobilizado, exceto de parte de seus veículos.
24. IMUNIDADE/ISENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDOS
A sociedade está imune/isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de sua atividade
notoriamente filantrópica, reconhecida através dos Certificados relacionados na Nota 2, por atender aos
requisitos contidos na Lei nº 12.101/09, do Decreto nº 7.237/10, e Portaria nº 3.355/10, assim como da alínea
“c”, item VI, art. 150, da Constituição Federal e, também, alínea “c”, do item IV, art. 9º, do Código Tributário
Nacional, sendo beneficiária no exercício dos seguintes benefícios:
ISENÇÕES

2015

2014

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

6.445.331,75

6.492.942,45

415.486,76

556.488,95

1.913.757,20

2.563.221,85

Impostos Federais (Lucro real em 2015 e 2014):
Pis
Cofins
IRPJ

1.532.502,79

CSLL

560.341,00

Municipal (sobre serviços):
ISS - 5% sobre os serviços

3.342.878,65

3.533.039,54

Total da isenção no ano

12.117.454,36

15.238.536,59

O total do benefício encontra-se aplicado integralmente na manutenção das internações SUS, ambulatório
SUS, captação de órgãos e tecidos, campanhas de doação de sangue, educação continuada para funcionários, atenção e assistência aos idosos no Abrigo Adelson Rebello Moreira e outras operações sociais do
Hospital.
A Instituição atendeu ao SUS –Sistema Único de Saúde acima de 60% de sua capacidade instalada, cumprindo o disposto na lei 12.101/09 e no decreto 7.237/10. O critério utilizado para a mensuração dos custos com Gratuidade considera a prestação de serviços em que o beneficiário não é obrigado a nenhuma
contraprestação para fazer jus aos mesmos, considerando a valoração dos procedimentos realizados com
base nas tabelas de pagamentos do SUS, cujo montante em 31/12/15 foi de R$ 53.013.757,70 (em 31/12/14
– 53.985.761,84).
25. DÉFICIT DO EXERCÍCICIO
O déficit em 2015 se deve principalmente a redução das principais receitas operacional e aumento nas despesas; como segue:
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RECEITA

2015

Contratualização,Convenios e particular

66.857.573,02

DESPESAS

2015

Serviços terceiros,medicamentos/
materiais e energia elétrica

42.170.104,44

2014
70.660.790,74

(3.803.217,72)

2014
36.012.180,75

6.157.923,69

26. DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS
Serviços de terceiros P. Jurídica e P. Física.

6.305.980,80

Tributarias e contribuições

436.617,11

Aluguel de imóveis e equipamentos

169.044,17

Arrendamento Santa Casa Castelo

900.000,00

Energia elétrica

1.075.128,60

Água e esgoto

394.472,82

Despesas com informática

341.098,47

Materiais de escritório

22.392,21

Despesa com comunicação

118.870,26

Despesa com alimentação

364.851,89

Despesa com transporte

15.689,88

Despesas gerais e administrativas

661.520,52

Total

10.805.666,73

27. RESULTADO DA FILIAL CASTELENSE
Em junho de 2011 foi assinado com a Santa Casa de Misericórdia de Castelo dois contratos, um de concessão
de uso de área hospitalar, para desenvolvimento de atividades de assistência médica hospitalar, laboratorial
e outras afins, e outro de cessão de uso de bens móveis, ambos com validade de julho de 2011 a junho de
2017. Pela cessão é pago o valor de R$ 75.000,00 mensais a título de aluguel.
No imóvel foi instalada a filial Castelense da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, cujo
resultado no exercício de 2015 foi o seguinte:
ATIVO
Caixa e bancos

259.086,79

Contratualização

7.783.407,24

Aplicação financeira

1.926.275,86

Serviços conveniados

888.712,88

Valores a receber

1.288.336,53

Serviços a particulares

734.028,44

Auxílio e subvenção

404.887,48

Doações

212.270,05

Estoques
Despesas antecipadas
Imobilizado

124.065,80
86.007,07
1.978.544,93

Outras receitas

61.404,17
67.939,27

Intangível

32.172,23

Financeiras

Deposito judicial títulos e outros

3.058,69

TOTAL

TOTAL
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10.152.649,53

PASSIVO
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributarias e fiscais
Aluguéis a pagar

DESPESAS
145.747,04
704,85
691.986,69
39.291,58
800.000,00

Outras contas a pagar

758.760,82

Subvenções a realizar

1.903.214,96

Parcelamentos diversos

806.718,04

Pessoal

3.965.484,51

Serviços de terceiros

3.910.251,27

Medicamentos e mat. Hospitalar

1.077.846,92

Aluguéis

950.000,00

Despesas trib. e fiscais

12.158,01

Financeiras

11.945,91

Depreciação/amortização

172.167,06

Gerais e Administrativas

557.914,19

Resultado acumulado

1.096.806,71

Outras despesas

40.564,45

Déficit

(545.682,79)

TOTAL

TOTAL

5.697.547,90

10.698.332,32

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(545.682,79)

28. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 33, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC nº 1.425/13, de 25-01-2013, e suas alterações, benefícios a empregados
são todas as formas de compensação proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados pelos
seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. Dentre outros, tais benefícios incluem ordenados,
salários e contribuições para a seguridade social, licença anual remunerada e licença médica remunerada. O
número de empregados da entidade existente em 31 de dezembro e respectivos benefícios no exercício foram
os seguintes:
UNIDADE SEDE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)
Nº de empregados
Salários e ordenados

2015

2014
848

881

24.819.242,22

23.504.820,65

24.819.242,22

23.504.820,65

158

142

3.965.484,51

3.548.136,83

3.965.484,51

3.548.136,83

1.006

1.023

28.784.726,73

27.052.957,48

UNIDADE FILIAL (CASTELO)
Nº de empregados
Salários e ordenados

TOTAL
Nº de empregados
Salários e ordenados
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29. PARTES RELACIONADAS
As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar,
dirigir e controlar as atividades da entidade e membros próximos da família de tais pessoas.
Eventuais serviços prestados pela entidade a tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global
das suas atividades, caracterizando-se basicamente por consultas, exames, internações nas mesmas condições de atendimento ao público em geral.
Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.
Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2015.
DARIO CAMPOS
Presidente do Conselho Deliberativo
ALCENIR SANCHES BERNARDO
Contador- CRC-ES 015092/O-9
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Senhores Membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM, Rua Dr. Raulino de Oliveira nº71, Centro, Cachoeiro de Itapemirim (ES), Cep: 29300-150
Examinamos as demonstrações contábeis da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis.
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
com ressalva.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis
a) Em nossos exames de auditoria constatamos a existência de R$1,3 milhão registrado no Ativo Não Circulante, como sendo valores a classificar, que segundo Nota Explicativa nº8, refere-se a operações financeiras
sem o adequado suporte documental, levantadas em 31 de dezembro de 1998, relacionadas a gestões administrativas anteriores a essa data, transferido para esse grupo de conta conforme determinação do Ministério Público do Estado do Espirito Santo, através do Gabinete da Promotoria Pública de Justiça Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim conf. Protocolo nº1422- Procedimento de investigação Criminal nº00346/99. Até
o momento, não há decisão final quanto à sua destinação constituindo-se em crédito de difícil realização.
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b) Não há evidência de que os bens integrantes do ativo imobilizado e intangível tenham sido submetidos
à análise de recuperabilidade (teste de Impairment), conforme determina a NBC TG 01(R2) – Redução ao
Valor Recuperável de Ativos, de 11/04/2014. Consequentemente, não foi possível avaliar se o saldo de R$
40,9 milhões do imobilizado e intangível, e da respectiva depreciação e amortização estão adequadamente
apresentados.
c) No Passivo Circulante e Não Circulante acha-se registrado o montante de R$4,1 milhões de parcelamentos
de obrigação a pagar junto ao FGTS. Conforme se verifica pela Nota Explicativa nº13, em 21/01/2008, para
que a entidade pudesse obter o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, teve de firmar com a Caixa
Econômica Federal termo de confissão de dívida no montante de R$9.118.477,30, para pagamento em 240
parcelas mensais e sucessivas, relativo a contribuições ao FGTS de que trata a lei nº8.036, de 11/01/1990,
do período de janeiro de 1967 a agosto de 2006, vencidas em 15/08/2007, conforme Termo de Confissão
de Dívida e Compromisso de pagamento (proposta 200600391), que vinham sendo questionadas judicialmente – processos nº 200250020003230, 200250020008811, 200250020008800, 200250020003096,
200250020003060, 200250020003047, 200250020003084, 200250020003059, 200250020003102,
200250020003072 e 20025020011597, aforados na 1ª Vara. Levantamentos efetuados pela administração
da entidade de forma individualizada, ou seja, empregado por empregado, desde a competência de 1967,
indicam que, com o pagamento da parcela da Confissão de Dívida firmada em 21/01/2008, vencida em
21/05/2014, e que foi liquidada tempestivamente, os débitos de FGTS que ela possuía junto aos seus empregados foram completamente quitados. Inclusive, visando se prevenir quanto ao surgimento de pendências, por várias vezes publicou editais na imprensa local convocando ex-empregados para comparecerem
objetivando a regularização de quaisquer pendências sobre o assunto. Levando-se em conta que a caixa
Econômica Federal não possibilita a discussão do citado Termo de Confissão de Dívida na esfera administrativa, a administração da entidade, fundamentada em opinião dos seus assessores jurídicos, ingressará
com medida judicial objetivando a revisão dos valores, excluindo-se a parte dos empregados, que a Caixa
Econômica Federal considera como devidos.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo Base para opinião com ressalva
sobre as demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas empresas (NBC TG 1000) e
demais dispositivos relativos à atividade da Entidade.
Ênfase
a) A entidade tem ações de natureza cível, envolvendo riscos de perda classificados pela administração
como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída, no montante de R$ 703mil (Nota Explicativa nº 15). Nossa opinião não contém ressalva sobre esse
assunto.
b) A entidade não possui seguros que dê cobertura às suas operações e aos bens constantes do ativo imobilizado, exceto de parte dos seus veículos (Nota Explicativa nº23). Nossa opinião não contém ressalva sobre
esse assunto.
Outros assuntos
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício social findo em 31

78

RELATÓRIO DE ATIVIDADE • EXERCÍCIO 2015 • SANTA CASA

de dezembro de 2015. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos
anteriormente, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes,
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, apresentadas para fins
de comparação, também foram examinadas por nós, sendo que em 24 de abril de 2015 emitimos relatório
contendo as mesmas ressalvas dos assuntos mencionados nas letras “a” e “c” do parágrafo Base para opinião
com ressalva sobre as demonstrações contábeis do presente relatório, e também sobre inconsistência entre o
saldo de determinados grupos de ativo imobilizado registrado na contabilidade e o apresentado em relatórios
de controle de bens e respectiva depreciação desses mesmos bens.
Vitória (ES), 22 de abril de 2016.
D’ AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S CRC-ES 002282/0
Ideraldo Luiz A. de Moraes
Contador
CRC- ES 009503/0-0
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
EXERCÍCIO FINANCEIRO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015
No uso de suas atribuições legais e estatutárias de acordo com o disposto no Art.38 do Estatuto da Santa
Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e Art. 163, da Lei nº 6.404/1976, realizamos exames
nas Demonstrações Contábeis / Financeiras relativas ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro de
2015 da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Casa de Castelo e o Consolidado.
Nos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior efetuadas pelo conselho fiscal, através de
analise de documentos fornecido pela contabilidade, gerência administrativa, substancialmente por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelo Contador, controladoria, Superintendência e pelos Auditores Independentes, verificamos algumas situações que poderiam ser melhoradas, e sugerimos ao contador que fossem analisadas. Ele por sua vez procedeu com todas as sugestões e
orientações dadas pelo conselho fiscal e nos repassou com os devidos acertos. Esses acertos se tratavam
basicamente quanto aos esclarecimentos de fatos registrados pela contabilidade que solicitamos que fossem
evidenciados em notas explicativas de forma a melhorar o entendimento dos usuários internos e externos
dessas informações. Dessa forma Constatamos que as demonstrações em questão se encontram devidamente de acordo com todos os dispositivos legais tais como: Decreto 3.000/1999, Lei 10.406/2002, Lei
11.638/2007, NBC-T-10.19, NBC-TG–1.000 (contabilidade para pequenas e médias empresas), Res.
CFC nº1.255 de 10/12/2009, Interpretação Técnica ITG 2002, Res. CFC- Nº 1.409 de 21/09/2012.
Sendo assim, tendo ainda o Parecer da D’Agostini Consultoria e Auditoria S/C emitido em 25 de abril de 2016,
O CONSELHO FISCAL, pela unanimidade de seus membros são de opinião de que os referidos documentos
estão em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.
Cachoeiro de Itapemirim, 25 de abril de 2016.
José Nilton Santesso Diniz
Presidente
Renan Ferreira da Silva
Membro efetivo
Rosely Machado da Hora
Membro efetivo
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