Posicionamento Estratégico

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

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

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

Princípios
- Respeito à tradição histórica da entidade.
- Valorização dos recursos humanos.
- Foco no cliente.
- Prestar serviços de saúde dentro dos padrões técnicos e éticos profissionais.
- Prestar suporte psíquico – espiritual.
- Não discriminação de raça, credo, político e social.
- Atualização técnica – cientifico.
- Empreendedorismo e lucratividade com responsabilidade social e ambiental.
- Promover a humanização através da educação.
- Gestão através do planejamento.
- Controle e racionalidade do uso de recursos.
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Mensagem do Presidente
Nosso ano de 2008, sem dúvida, foi um ano
pleno de realizações.
Um rápido olhar para trás nos faz perceber
que avançamos. E avançamos a passos rápidos.
Aquilo que no início parecia um desafio
intransponível se tornou algo que, aos poucos, foi
sendo vencido.
Costumo dizer que há três maneiras de se
encarar uma pedra no meio do caminho: a
primeira reação é a de dar meia volta e desistir da
caminhada. A segunda opção seria contornar a
pedra e criar um atalho, deixando a pedra lá. A
terceira seria demolir a pedra aos poucos, o que
demandaria tempo.
Optamos pela demolição gradativa das
barreiras que estavam à nossa frente. Confesso
que fomos tentados a desistir em alguns
momentos. Não víamos nenhuma luz no fim do
túnel. As portas estavam fechadas para nós. Em
outro momento, nos propuseram a criar um
atalho... Quem viveu esse momento sabe muito
bem do que estou falando. Existem, ainda,
resquícios da pedra em nosso caminho, mas
conseguiremos vencer o desafio!
O nosso grupo, sempre muito corajoso,
enfrentou o desafio. A Santa Casa está em
processo de construção e, hoje, conta com muitas
mãos: os diversos conselhos, nosso competente
corpo clínico, nossos abnegados funcionários,
nossos fornecedores, nossos parceiros para novos
projetos, nossos membros de assembléia, as
ajudas destinadas por meio do Governo do Estado
e as propostas feitas pelos orçamentos dos
políticos, nas áreas estadual e federal.
O ano de 2008, depois dessa longa

caminhada, nos deixa respirar mais
tranqüilamente. A guerra ainda não foi vencida, só
vencemos algumas batalhas. E que batalhas!
O ano de 2009 abre novos desafios para nós.
Temos projetos importantes a serem implantados
na nossa Santa Casa de Misericórdia. Neste ano
novo que se inicia, estão projetos de suma
importância: o desafio da construção de um novo
Pronto Socorro, a implantação de um novo
sistema de informatização de nosso hospital e a
revitalização de todo o nosso instrumental. Com
certeza, existem outros projetos de importância
que também deverão ter a sua atenção na
concretização de metas.
As propostas das raízes, que estão a
sustentar a nossa árvore (solidariedade,
dedicação, doação, amor), irão nos encorajar a
seguir com segurança, sempre em frente.
Não vamos esmorecer no meio do caminho!
Sobretudo agora em que já se vislumbra, no
horizonte, as primeiras luzes de uma aurora que
promete realizações plenas.
Que Deus continue nos abençoando.

Mons. Antonio Romulo Zagotto
Presidente Santa Casa Cachoeiro

Mensagem do Presidente
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Mensagem da Superintendente
É com muito prazer que apresentamos o
relatório de atividades desenvolvidas no ano de
2008. Os resultados deste trabalho representam
os grandes desafios enfrentados, desde 1999,
por toda a equipe da entidade: os membros da
assembléia, conselheiros, corpo clínico,
diretores, gerentes e funcionários. Uma menção
honrosa a todos os doadores e voluntários que
disponibilizaram bens, serviços e o próprio
tempo em prol da instituição.
A participação conjunta de todos esses
atores viabilizou o desenvolvimento de ações
efetivas e o cumprimento de metas, permitindo
que a gestão atingisse seus objetivos com
sucesso.
Para se obter bons resultados na prestação
de serviços no setor de saúde, é preciso estar
comprometido e fazer o monitoramento diário
da qualidade dos serviços prestados aos clientes.
A busca por melhorias tem sido incansável,
seja na renovação de equipamentos com alta
tecnologia ou nas reformas de áreas físicas
(dentro das normas legais vigentes) e
principalmente, na qualificação dos
f u n c i o n á r i o s , v i s a n d o a exc e l ê n c i a e
humanização dos serviços prestados.
Com a participação efetiva dos poderes
públicos constituídos e da comunidade, a Santa
Casa está sendo preparada para ser o melhor
hospital em urgência e emergência da região sul
do Estado.
Os clientes encontrarão cada vez mais
conforto e segurança na Santa Casa. Esta que
vem buscando forças em suas raízes para garantir

o bem-estar de seus clientes, promovendo
solidariedade, dedicação, amor e doação em prol
de todos os que necessitarem de seus serviços.
Nossa meta é cumprir e sustentar a
missão: cuidar de VIDAS!

Nercedes Canal
Superintendente

Mensagem da Superintendente
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Títulos e Certificações
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Títulos e Certificações
-

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.264 de
26/10/1968.

-

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

-

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

-

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 Tramatologia
§
Neurologia/ Neurocirurgia
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Apresentação
Fundada em 1900, a Santa Casa de Misericórdia, de
Cachoeiro de Itapemirim, atua na assistência médico-hospitalar
como uma Instituição Filantrópica de direitos privados, sem fins
lucrativos, referência em atendimentos de Urgência e Emergência
em toda a Região Sul do Estado do Espírito Santo, atendendo 90%
de pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
O Hospital, comprometido com a sua missão de garantir
soluções em Serviços de Assistência à Saúde, no ano de 2000,
tomou novos rumos, através de parcerias públicas e privadas, o que
tornou possível obter o melhor e mais moderno tomógrafo da
região; oferecer um centro cirúrgico com cinco salas amplas e bem
equipadas; fornecer um serviço de hotelaria, com quartos
arquitetonicamente pensados, na busca de tranqüilidade, conforto
e segurança para seus pacientes; um serviço de hemodiálise que
atende cerca de 120 pacientes semanais; a Unidade de Alta
Dependência de Cuidados, com suporte total para pacientes de
alta complexidade, permitindo maior resolutividade e ampliação
do número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva.
A meta da Santa Casa é a de construir e equipar um novo
ambulatório, com capacidade para atender 80 pacientes/dia, e
planejar, para 2009, a reforma do Pronto Socorro, de uma Unidade
de Internação e da Unidade de Terapia Intensiva, ampliando sua
capacidade.
O hospital transpôs barreiras para oferecer sempre um
atendimento humanizado. Portanto, orgulhosamente, a Santa
Casa Cachoeiro, através de seus Conselheiros e Diretores,
apresenta seu Relatório de Atividades realizadas no decorrer do
exercício de 2008, traçado em conformidade com a Proposta
Orçamentária e o Plano de Ação adotados pelo hospital.
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Perfil Histórico
1900 - Fundação da Santa Casa Cachoeiro
1945 - Inicia-se os Serviços Secretaria, Portaria e Serviços Econômicos e Religiosos.
1970 - Implantação de Contabilidade de custos, Serviços de Nutrição, Dietética e Lactário, 2 Salas
Cirúrgicas e a Central de Esterilização.

1990 - Conquistou o credenciamento de Residência Médica
1980 - Inauguração do CTI com 9 leitos e modernos equipamentos.
- Instituição da CCIH, primeira no Espírito Santo e quinta no Brasil.

1991 - Criação do Plano de Saúde da Santa Casa e também aparelho de Tumografia computadorizada e
Ultra-Sonografia.
1994 - Inauguração da nova UTI com 17 leitos e a creche para funcionários.
1995 - Foi adquiridos os primeiros computadores e Software.
1996 - Inauguração do Serviço de Ortopedia e traumatologia.
1997 - Instalação dos Serviços de Cintilografia conquistando o credenciamento de Urgência e
Emergência.
1997 - Dezembro – intervenção do MP.
1999 - O hospital esteve fechado por 45 dias, exceto a Hemodiálise – Maio e Junho.
1999 - A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim assume o controle do hospital, em pleno período que as
atividades estavam paralisadas.
2000 - Inicia-se o trabalho de resgate de credibilidade da Instituição.
2007 - O hospital conquista sua regularização cadastral
2008 - Renovação do Parque de equipamentos com recursos da SESA.
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Programa de Integração de Novos
Colaboradores

Programa de orientação a
acompanhantes

Visando a promoção do profissional no ambiente de
trabalho, o setor de Recursos Humanos da Santa Casa
iniciou, em outubro de 2008, o “Programa de Integração
de novos Colaboradores”.
O Programa visa levar os novos funcionários a conhecer
a Santa Casa e seu processo de funcionamento, através
de encontros mensais, que objetivam a qualificação dos
colaboradores e o melhor desempenho de suas funções.

O programa visa à orientação de acompanhantes através
de normas e regras de funcionamento do Hospital.
O acompanhante passa pela Sala de Enfermagem, onde
recebe a autorização de permanência na instituição,
juntamente com uma explicativa. Sendo necessário, ele
ainda recebe orientações do serviço de Psicologia e/ou
Assistência Social.

“Através do programa o funcionário entenderá a instituição
como um todo e o seu papel para o melhor funcionamento da
mesma.”

“O manual veio como forma de propiciar maior apoio ao
cliente, facilitando assim à comunicação, equipe e família,
na qual o maior beneficiário será o paciente.”

Eliane Conterine
Coordenadora de RH

Emanuelle Barreto
Psicóloga

Projeto de Conscientização para a doação de órgãos.

“Em 2009 vamos além, temos como meta, ampliar o
projeto de conscientização através de inclusão na grade
escolar do município do tema doação de órgãos.”

De iniciativa da Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes –
CIHDOTT, o projeto prevê visitas às Instituições de
Ensino e esclarecimentos à população em geral.
Através de palestras e da distribuição de materiais
de divulgação, os profissionais, membros da
CIHDOTT, abordam o tema doação de órgãos,
desmistificando e conscientizando universitários e
todos os interessados no assunto.
No ano de 2008, também foi trabalhado pela
Comissão a promoção de um evento explicativo com
palestra e debate, aberto à comunidade local.
As ações desenvolvidas pela CIHDOTT da Santa Casa
fazem dela destaque em captação de órgãos no
Estado do Espírito Santo.

Programas e Projetos
Dr. Gastão G. Coelho
Coordenado da CIHDOTT Santa Casa

Programas e Projetos
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Programas e Projetos
Projeto Ginástica Laboral

Programa Mais Gestão

Coordenado pelo setor de Fisioterapia do Hospital Santa
Casa, o projeto leva aos colaboradores, de forma
setorial, a prática da Ginástica Laboral como forma de
prevenção de doenças provenientes de movimentos
repetitivos, proporcionando uma melhor qualidade de
vida.

É um projeto que visa à reestruturação administrativa de
hospitais filantrópicos brasileiros. Vem sendo
implantado na Santa Casa há exatamente 1 ano.
Com a participação do hospital, foi possível formular o
planejamento estratégico que prevê os passos da
instituição até o ano de 2013.

"A Ginástica Laboral tem uma influência positiva e diversos
benefícios do investimento na saúde e qualidade de vida do
profissional promovendo integração, redução de dores
musculares, melhora da postura corporal, que, juntamente
aos objetivos de crescimento da empresa (hospital), garante
qualidade na prestação de serviços à comunidade.”

“O Programa disponibiliza variadas ferramentas empresarias
a serem aplicadas aos novos tempos e tendências, a Santa
Casa mergulhada neste contexto vem explorando de forma
dinâmica, criativa e motivacional cada uma delas.”
Augusto Delogo
Facilitador do Programa

Dr.Vanessa Pícoli
Coordenadora de Fisioterapia

Projeto NEP – Núcleo de Educação Permanente
Em resposta às constantes mudanças, acompanhadas por uma
explosão de novos conhecimentos no campo de cuidados ao
paciente hospitalizado, e por saber que a atuação do profissional de
enfermagem requer agilidade, destreza, segurança e
conhecimento técnico–científicos ao desenvolver as atividades,
com o intuito de promover maior assistência, reduzir custos e
buscar uma excelência no atendimento ao paciente, surgiu, assim,
a necessidade de desenvolver e implementar o Projeto do Núcleo
de Educação Permanente da Santa Casa – NEP.

“O objetivo é capacitar, formar e motivar nossos profissionais,
para que assim possamos oferecer
um atendimento cada dia mais qualificado.”

O projeto prevê encontros de estudos atualizados de casos clínicos
voltados para a formação de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares,
visando o crescimento pessoal, profissional e incentivando o
relacionamento interpessoal da equipe nos processos
organizacionais da instituição.

Enf. Vera Brites
Coordenadora do NEP
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Programa Training JR.

O projeto é realizado em parceria com o Centro Técnico
Apogeu e tem por objetivo a formação de profissionais
técnicos em enfermagem. Os estudantes participantes
do programa foram selecionados através de edital e
entrevistas.

Programa de voluntariado
- O Bem faz Bem -

São iniciativas (ações) desenvolvidas por voluntárias que
contribuem para o bem-estar dos pacientes e
colaboradores da instituição.

“Com o Programa Training Jr, estamos colaborando diretamente
na formação destes profissionais. O aluno tem oportunidade,
ainda durante o curso, de discernir se realmente tem aptidão e
vocação para esta tão nobre profissão, já que através do
programa vivencia de forma intensa e extensa os atributos da
mesma.”

“Para mim o trabalho voluntário é muito gratificante, pois é
visível o reconhecimento dele após as sessões de Ginástica
Laboral, onde observo o entusiasmo, o desempenho e a
gratidão de cada funcionário, através de um abraço ou um
sorriso. Agradeço a cada um deles que me aceitaram em
suas vidas.”

Virginia de Cássia Gonçalves Silva
Coordenadora de Enfermagem

Vívian de Paula
Voluntária Santa Casa – 4 meses

Programa Interno de Nutrição
Como forma de prevenção de doenças decorrentes da
má alimentação e na busca de maior interação e
motivação de todos os colaboradores, o hospital Santa
Casa serve refeições balanceadas, cuidadosamente
preparadas, com supervisão de nutricionistas, em um
ambiente agradável, que oferece conforto aos
colaboradores.
A entidade arca com cerca de 98% dos custos dos
alimentos e de seu preparo.
“Proporcionamos ao funcionário uma alimentação saudável,
evitamos doenças e gerando qualidade de vida.”

Programas e Projetos

Maria Amélia Grafanassi
Coordenadora do Serviço de Nutrição

Programas e Projetos
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Ações e Realizações
Semana da Nutrição

O evento é trabalhado pelas Nutricionistas que, durante
uma semana, orientaram os colaboradores através de
palestras, confecção de cardápios explicativos, banners
e distribuição de receitas nutritivas e saborosas. Com a
divulgação do Programa “5 ao Dia”, mundialmente
conhecido, que visa uma alimentação diversificada e
nutritiva através das cores, a Santa Casa proporcionou
orientações para tornar o dia-a-dia de seus
colaboradores mais saudável.

II Encontro de Profissionais de
Nutrição e Dietética

Promovido pela Santa Casa de Cachoeiro e demais
entidades de saúde, o evento contou, em média, com
a participação de 100 profissionais de nutrição e
dietética do Sul do Espírito Santo. Foram discutidos
temas como: Relacionamento Interpessoal, Ética
Profissional, Dietoterapia e Manipulação de
Alimentos.

Dia C Contra Hepatite C
A Campanha contou com a parceria do Laboratório ScheringPlough e da Prefeitura Municipal. Foram patrocinados 500
testes gratuitos para a identificação da doença. Estes foram
disponibilizados à comunidade local e funcionários da
instituição.
Além do teste, os participantes do evento receberam
indicações de como proceder caso haja positividade da
doença.
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Campanha de Doação de Sangue

Dia das Secretárias e Recepcionistas

Em parceria com a Unimed Sul Capixaba, a Santa Casa
Cachoeiro realizou, durante o ano de 2008, uma
Campanha de conscientização à doação de Sangue,
tendo como foco principal o aumento do número de
doadores de sangue.

A Santa Casa homenageou todas as suas secretárias e
recepcionistas, aquelas que tornam o atendimento cada
dia melhor. O dia das secretárias e recepcionistas,
organizado pelo setor de Recursos Humanos e
Marketing, foi comemorado com palestra e
homenagens.

Dia do Fisioterapeuta

Comemoração do Dia dos Pais

Foi organizado pelo setor de Fisioterapia uma Ginástica
Laboral coletiva no pátio do hospital, onde os
colaboradores permaneceram por 15 minutos
recebendo orientações e praticando exercícios. Um
importante trabalho de conscientização com relação à
importância da prática de exercícios físicos como
promotores de qualidade de vida.

Nossos pais foram recepcionados com um delicioso café
da manhã, sorteio de vários brindes e uma missa
especial. O evento foi organizado pela Pastoral da Saúde
e pelo Grupo de Humanização da Santa Casa.

Programas e Projetos
Ações e Realizações
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Ações e Realizações
Palestra de Assédio
Moral no trabalho

Comemoração do Dia das mães

Visando promover ainda mais o relacionamento
interpessoal, a Santa Casa, através do setor Juridico e de
Recursos Humanos, realizou palestra informativa e
preventiva focada no tema “Assédio Moral no Trabalho”.

A tradicional homenagem ao dia das mães contou com
palestra, missa e uma linda apresentação do coral Santa
Casa.

Visita aos doentes

Semana SIPAT 2008

No dia dedicado a São Camilo de Lellis, padroeiro dos
doentes, a Pastoral da Saúde Santa Casa, juntamente
com colaboradores do Centro Universitário São Camilo,
transmitiu aos internos uma mensagem de saúde e paz.

Organizada pela CIPA (Comissão Intra-Hospitalar de
Prevenção de Acidentes), a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes abordou, de forma criativa e
descontraída, diversos temas relacionados a acidentes
ocupacionais, levando aos colaboradores informações e
conhecimentos de prevenção. Na oportunidade, foi
votada a nova Diretoria da CIPA.
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Feira da Bondade

Responsabilidade Ambiental

O evento reuniu diversas entidades que exploram, em
um único final de semana, as iguarias da culinária e do
artesanato local e transmitiram informações referentes
à atuação de suas entidades.
Para comemorar o sucesso de participação no evento, a
Santa Casa organizou um café da manhã em
homenagem aos funcionários que se disponibilizaram a
trabalhar no stand.

Como forma de contribuição com o Projeto Social trabalhado
pela Casa de Apoio ao Câncer de Cachoeiro de Itapemirim e em
cumprimento aos princípios da Instituição, que prevê cuidados
com o meio ambiente como forma de sustentabilidade, a
equipe do SND (Serviço de Nutrição e Dietética) da Santa Casa,
trabalha a reciclagem do óleo vegetal utilizado pelo hospital.
No ano de 2008, a iniciativa concedeu à Santa Casa o
certificado de Responsabilidade Ambiental, emitido por
diversos órgãos, entre eles o Governo do Estado do Espírito
Santo e a Prefeitura Municipal.

Aniversário da Santa Casa

Dia do Doador Voluntário de Sangue

O evento ocorre anualmente. A data visa homenagear a
todos que ajudam a construir a história do hospital.

O Dia do Doador Voluntário de Sangue é organizado
pelos próprios colaboradores do Banco de Sangue, é
uma forma de agradecer aos doadores fiéis que, na data,
recebem camisas da Campanha e um lanche bem
incrementado.

Ações e Realizações
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Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
Internações
O grande número de internações relata o intenso movimento do hospital em sua área de abrangência, pois a Santa Casa atende
pacientes vindos de diversos municípios e também de outros estados.

Desempenho das Unidades de Internação por Clínica/Categoria
CATEGORIAS

CLÍNICA

SUS

PARTICULAR

CONVÊNIOS

TOTAL

Clínica Médica
Clínica Cirúrgica

3.661

255

563

4.479

2.729

Clínica Obstétrica

1.237

635
169

610
178

1.584

Clínica Pediátrica

22

2

1

25

TOTAL

7.649

1.061

1.352

10.062

3.974

Evolução Setor de Internações

22

SUS

Part.

Conv.

TOTAL

2004

5.323

1082

804

7.209

2005

5.711

1086

795

7.592

2006

6.494

1013

856

8.366

2007

6.681

976

1014

8.671

2008

7.659

1023

1380

10.062

Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
Registros de Ocorrências
Ocorrências no setor de Pronto Socorro
TIPOLOGIA

2008

(%) 2006-2008

2006

2007

VÍTIMAS DE ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO

879

1.222

1.338

52

VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO

295

394

410

39

VÍTIMA DE ATROPELAMENTO

153

256

226

48

VÍTIMA DE ARMA BRANCA

77

87

87

13

VÍTIMA DE ARMA DE FOGO

79

97

89

13

VÍTIMA DE AGRESSÃO FÍSICA

238

248

190

-20

1.721

2.304

2.340

36

TOTAL

Os registros das ocorrências, comprovam a relevante atuação do hospital Santa Casa na prestação
de serviços de Urgência e Emergência.

Pronto Socorro
O Pronto Socorro da Santa Casa, aberto 24 horas, é referência regional
para o atendimento de Urgência e Emergência. No ano de 2008, teve suas
ações sintetizadas pelo encerramento do Contrato de Prestação de
Serviços com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para
Pronto Atendimento. A medida Reduziu em 70% a demanda espontânea e
possibilitou maior agilidade nos atendimentos de Urgência e Emergência.

NÚMERO DE ATENDIMENTOS – PRONTO SOCORRO
DISCRIMINAÇÃO
SUS
PARTICULAR

NÚMEROS
62.994
131

CONVÊNIOS

380

CARTÃO SAÚDE

127

TOTAL

63.632

Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
23

Centro Cirúrgico
A composição do número de cirurgias realizadas na Santa Casa se deve, em
80%, aos casos de Urgência e Emergência atendidos pelo Hospital.

Serviço de Obstetrícia
Em 2008, a Santa Casa Cachoeiro iniciou processo de adaptação para a prática do parto humanizado, que vai de encontro à portaria
do Ministério da Saúde. Além dos quartos de apenas dois leitos e banheiro privativo, oferece a técnica de alojamento conjunto e a
permissão de acompanhante. A maternidade Santa Casa adquiriu novos equipamentos, o que resultou em aumento significativo do
número de partos realizados no hospital.

Serviço de Hemodiálise

Com a chegada de novas máquinas de
hemodiálise, a Santa Casa proporcionou maior
qualidade de vida a muitos pacientes, estes que
saíram da fila de espera e iniciaram seus
tratamentos.
O serviço é realizado de segunda a sábado, em três
turnos, oferecendo, assim, um serviço destaque
em todo o Sul do Estado.

Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
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Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
Ambulatório
Em sua nova estrutura o Ambulatório Santa Casa oferece aos pacientes, na
maioria SUS, um acompanhamento geral, com maior conforto e segurança.

Composição do atendimento ambulatorial

Banco
de Sangue
No Ambulatório Santa Casa
as futuras
mamães recebem acompanhamento
completo do pré-natal ao parto.

Hemoterapia
Para oferecer um serviço referencia em Urgência e Emergência a Santa Casa, conta com um movimento intenso do seu
Banco de Sangue. No ano de 2008, as doações voluntárias de Sangue resultaram em 7.104 transfusões.
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Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
Atendimentos Neurológicos e Traumato-Ortopédicos
A referência em Neurologia e Ortopedia é comprovada com os
diversos procedimentos realizados pela instituição:
Procedimentos Neurológicos
Procedimentos
Tce Leve
Tce Medio
Tce Grave
Craniotomia Descompressiva
Hernia Discal
Hematoma Subdural
Hematoma Extradural
Hematoma Intracerebral
Derivação Ventriculo Perit.
Avc
Eplepsia
Polirradiculite
Encefalopatia Hipertensiva
Doença Parkinson
Doenças Neuro Degenerativas
Polineuropatias

N°
90
180
4
11
2
9
2
0
11
383
83
2
7
1
3
4

792

Total

Especialidade

N° Internações

Traumato-ortopedia
M.Mensal

1.614
135

Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento
Os serviços complementares são essenciais para o
acompanhamento e definição do quadro clínico do paciente.
Quadro Geral dos Exames
realizados em 2008

Tipologia dos Exames
Análises Clínicas
Anatomia Patológica
Radiologia
Endoscopia
Eletrocardiograma
Ultrassonografia
Tomografia

Quantitativo

226.515
2.628
25.977
188
2.118
3.807
3.472

Total

Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
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264.705

Demonstrativos do Movimento
Hospitalar 2008
MOVIMENTO DO SETOR DE INTERNAÇÃO DE ACORDO COM A PROCEDÊNCIA-2008
Cachoeiro de Itapemirim
Itapemirim
Vargem Alta
Marataízes
Rio Novo do Sul
Presidente Kennedy
Atilio Vivacqua
Castelo
Muqui
Mimoso do Sul
Jerônimo Monteiro
Alegre
Iconha
Ibitirama
Guaçui
Muniz Freire
Iúna
Piúma
Alfredo Chaves
Venda Nova do Imigrante
Apiacá
Vila Velha
Domingos Martins
Rio de Janeiro
Irupi
Guarapari
Estados Diversos
Anchieta
Conceição de Castelo
Divino São Lourenço
Cariacica
Vitória
Estado de Minas Gerais
Bom Jesus do Norte
São José do Calçado
Bom Jesus do Itabapoana
Dores do Rio Preto
Campos dos Goytacazes
Afonso Claudio
Colatina
Ibatiba
Pedro Canário
Serra
Nova Venécia
Viana
Vila Valério
Duque de Caxias
Itaperuna
Nova Iguaçú
Niteroi
Rio das Ostras

TOTAL

6.762
414
352
319
263
261
256
199
198
161
164
130
115
75
65
48
38
27
19
17
16
15
22
12
10
9
10
8
7
7
7
7
7
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

10.062
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Conquistas

Conquistas
A Santa Casa, através do empenho da Direção e do Setor de Captação de Recursos, que trabalharam intensamente na busca de recursos junto
ao Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Municipal, parlamentares e empresas privadas, celebrou as seguintes conquistas:

Recurso

Valor - R$

Aplicações

Emenda Parlamentar Deputado Theodorico de
Assis Ferraço.

R$ 159.342,00

UTI Móvel e Monitor Multipamétrico

Secretaria Estadual de Saúde/ SESA

R$ 350.000,00

Equipamentos CTI.

Secretaria Estadual de Saúde/ SESA

R$ 840.000,00

Custeio de Medicamentos

R$ 3.708.429,12

Custeio de Medicamentos

R$ 3.859.665,20

Termo de adesão CTI e UADC.

R$ 266.480,00

Equipamentos CTI e UADC.

R$ 1.739.894,10

Reforma e Ampliação

R$ 3.000,000, 00

Equipamentos gerais

R$ 100.000,00

20 Bombas infusão, 1 Raio Portátil,
01 Geladeira de Banco de Sangue

R$ 190.000,00

Compra de um Arco Cirúrgico

R$ 295.000,00

4 Máquinas de hemodiálise, 20 poltronas,
Processador de Raio X, 2 Eletrocardiógrafo

R$ 50.000,00

Compra de equipamentos

Evento Churrasco Solidário

R$ 18.000,00

Pagamento parcial da conta
de energia do mês.

Evento Bingo Santa Casa

R$ 5.000,00

Construção da Sala de Endoscopia.

Secretaria Estadual de

Saúde / SESA

Secretaria Estadual de Saúde/ SESA
Secretaria Estadual de

Saúde/ SESA

Secretaria Estadual de Saúde / SESA
Secretaria Estadual de Saúde / SESA

Emenda Parlamentar Deputada Suely Vidigal
Emenda Parlamentar Deputado Camilo Cola
Emenda Parlamentar Deputado Magno Malta
Edital Furnas Centrais Elétricas.

Edital Rochativa

Respirador para Berçário

R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

Bebedouro, camas e cadeiras de roda
para o Lar Adelson Rebello Moreira.

R$ 7.000,00

Projetos de Humanização
e pintura do Asilo.

R$ 9.030,00

Campanha Publicitária para
aumento de doações

R$ 3.499,99

Evento de integração de funcionários.
(em conta R$ 348,35)

Patrocínio do Site

R$ 2.800,00

Manutenção do site

Composição de Sala de Atividades Recreativas

R$ 250,00

Compra de jogos.

Brindes Dia dos Pais

R$ 55,00

Brindes para sorteio

Evento CIHDOTT

R$ 200,00

Lanche

Edital Rochativa
25ª Feira da Bondade
Campanha Publicitária Banco de Sangue
Evento Caminhada Ecológica

Captações em materiais de custeio

100 cobertores, 420 K Alimentos não perecíveis, 300 caixas de leite, 20
itens de higiene pessoal.

Total Geral: R$11.669.645,41
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A evolução
Com recursos provenientes de captação da instituição e repasses do Instituto Sul Capixaba de Atenção à Saúde, a Santa Casa
Cachoeiro conquistou:

01 Arco Cirúrgico
02 Máquinas de Hemodiálise
01 Ar Condicionado
02 Freezer
05 Refrigeradores
12 Computadores
01 Veículo UTI Móvel
01 Aparelho de Anestesia
02 Cardioscópios
01 Notebook
04 impressora Laser
01 Ar Condicionado
01 Fototerapia Eletrônica Microprocessada
01 Central de Ar
02 Carros Brancos
01 Lavadora Horizontal
01 Centrífuga Basculante
01 Geladeira Comercial
01 Aparelho de Fax
04 Pen Drive
01 telefone sem fio
01 Purificador de Água
Cartão Saúde
O Cartão Saúde Santa Casa foi criado a fim de fidelizar o cliente da Santa Casa. Não é plano de saúde, mas um
cartão de descontos, onde a instituição oferece uma gama de serviços a preços acessíveis. Atualmente são
107 (cento e sete) mil associados, sendo 25 mil titulares e 82 mil dependentes, que podem contar com
tranqüilidade, segurança e conforto ao utilizar os diversos serviços oferecidos pela entidade.

A evolução
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Instituto Sul Capixaba
de Atenção à Saúde
O Instituto Sul Capixaba de Atenção à Saúde, Pró-Vitae, nasceu em 07/11/2003. É uma OSCIP, ou seja, uma organização
regulamentada pelo poder público, que tem como missão promover o acesso digno do cidadão Sul Capixaba à saúde, por meio de
p ro g ra m a s e p ro j e to s q u e d ê e m m e l h o re s co n d i çõ e s d e ate n d i m e nto a o s h o s p i ta i s f i l a nt ró p i co s .
Atualmente, os trabalhos realizados pelo Pró-Vitae estão voltados para o hospital Santa Casa Cachoeiro e para o Lar de
Idosos “Adelson Rebello Moreira”.

Tabela de aplicações de recursos

Recurso

Valor - R$

Furnas Centrais Elétricas S/A.

Aplicações

R$ 28.000,00

Asilo – compra de equipamentos;

Setades (Secretária Estadual do Trabalho e Assistência
Social).

R$ 35.200,00

Asilo – compra de material de custeio e
equipamentos;

Programa de Urgência e Emergência ( Presidente K)

R$ 138.000,00

Compra de medicamentos e
equipamentos doados para Santa Casa.

Programa de Urgência e Emergância (Atílio Vivacqua)

R$ 132.000,00

Compra de medicamentos e
equipamentos doados para Santa Casa.

Programa de Urgência e Emergência ( Muqui)

R$ 38.500,00

Compra de medicamentos e
equipamentos doados para Santa Casa.

Programa de Urgência e Emergência ( Itapemirim)

R$ 103.000,00

Compra de medicamentos e
equipamentos doados para Santa Casa.

Recursos Através de pregão eletrônico (percentagem a
instituição 8%).

R$ 14.190,60

Recursos destinados a cursos e
treinamentos da equipe da captação de
recursos;

Carro adquirido com o convênio dos Royalties.

R$ 26.200,00

Para serviços administrativos da Santa
Casa e Pró-Vitae;

Ipaci – (serv. Prestados em perícia e junta médica) –
Brutos R$. 10.960,00

R$ 3.117,20

Recursos destinados a cursos e
treinamentos da equipe da captação de
recursos;

Total: 518.207,80

Instituto Sul Capixaba

de Atenção à Saúde
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Gestão Administrativa
Estrutura
- Total de Leitos:164
– Leitos SUS:131
- Leitos Particular/Convênios:33
- Salas Cirúrgicas:5
- Colaboradores:542
- Corpo Clínico:147
- Estagiários:8
- Voluntários:3
- Área Total:11.333,65 m2
- Área Construída:3.200,00 m2

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

Gestão Administrativa
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Realizações 2008:
Reformas e Ampliações
Reforma da Unidade de internação M

Novo Ambulatório com capacidade
para atender 80 pacientes/dia.

Construção da Unidade de Alta
Dependência de Cuidados

Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva.

Realizações 2008:
Reformas e Ampliações
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Centro de Estudos Santa Casa
O Centro de Estudos “Dr. Edson Rebello Moreira”, foi oficialmente
criado em 1979, tendo como objetivo, promover, coordenar, estimular e
divulgar as atividades técnico-científicas e culturais que visam o
aperfeiçoamento do corpo clínico do hospital.
Ao longo dos anos o Centro de Estudos tem levado o nome da
Santa Casa para todo o Estado e norte do Rio de Janeiro em suas
programações cientificas com a presença de renomados profissionais, além
de desenvolver as seguintes atividades:
- Apoio aos membros do corpo clínico na preparação de trabalhos
científicos, livros e publicações literárias;
- Levantamentos bibliográficos, organização e interação com revistas
científicas;
Promoção de jornadas, simpósios e congressos de cunho científico
ou educacional organizados por membros do corpo clínico ou funcionários
do hospital, disponibilizando recursos financeiros e pessoais do Centro de
Estudos dentro de suas possibilidades operacionais;
- Manutenção de acervo
- Apoio às atividades da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar);
- Apoio às atividades do NEP ( Núcleo de Educação Permanente);
- Apoio ao Grupo de Trabalho para Humanização hospitalar.

Serviço de Capelania
O Serviço de capelania tem como missão principal
atuar no hospital pregando o amor de Deus, consolo e alívio,
através de gestos de solidariedade e compaixão, levando a
Palavra de Deus não só aos pacientes, mas também aos seus
familiares, sem esquecer ainda dos profissionais de saúde,
tantas vezes vivendo situações de estresse ou mesmo
passando por momentos difíceis.
O ser humano aceita com muita dificuldade o
sentido do sofrimento e da doença, por isso, cabe ao
Capelão Hospitalar junto com agentes da Pastoral da Saúde:
- Guiar e aconselhar pacientes e colaboradores nos
momentos de tomar decisões;
- Escutar suas angústias;
- Levá-los a reconciliar-se com Deus, com sua família ou
consigo mesmo;
- Criar ambiente de paz e harmonia.
- Respeitar todas as religiões pregando somente a Palavra
de Deus.
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Centro de Estudos Santa Casa
Serviço de Capelania

Contribuições sociais
No ano de 2008, a Santa Casa apoiou, com a cobertura de assistência à Saúde, os
seguintes eventos:
§
Missa de Jubileu de Ouro da Diocese

§
Dia das Crianças Radio FM e

Prefeitura Municipal

Contribuições sociais
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Comissões
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
A CCIH (Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar) completou, em 2008, 28 anos de trabalho,
realizando, ininterruptamente, a prevenção e controle
das complicações infecciosas intra-hospitalares,
investindo na qualidade da assistência médica e na
saúde ocupacional dos colaboradores.
Dentre as ações desempenhadas pela CCIH
destaca-se, neste ano, o aperfeiçoamento do sistema de
vigilância epidemiológica, que permite demonstrar,
com mais exatidão, o que acontece com o paciente
durante sua estadia no hospital e após sua alta
hospitalar.
Em 2008, a taxa de infecção hospitalar média foi de
1,8%, índice comparável a de hospitais de primeiro
mundo.
A CCIH desenvolveu trabalhos de educação
permanente articulados com o NEP (Núcleo de
Educação Permanente): a correta utilização de
materiais biológicos e a elaboração de materiais de
divulgação, distribuídos para toda a equipe de saúde,

com informações e recomendações alusivas ao tema.
Com relação à política de uso de antibióticos, que
possibilita o controle rigoroso da prescrição racional
desses fármacos, a CCIH elaborou material informativo,
enviado para todos os médicos, que continha dados
relativos aos germes mais freqüentes encontrados no
ambiente hospitalar e o seu perfil de sensibilidade aos
antibióticos utilizados. O que possibilitou um
tratamento mais criterioso, embasado em evidências
científicas, controlando, assim, o surgimento de
bactérias resistentes no ambiente hospitalar.
Anualmente, é realizado um curso de atualização
em antibióticos, ministrado pela Drª. Denise Marangoni
- conceituada infectologista da UFRJ, com o objetivo de
aprimorar o conhecimento médico.
O trabalho conjunto entre a farmácia hospitalar e o
laboratório de microbiologia tem possibilitado à CCIH
diminuir, de modo significativo, o uso empírico de
antibióticos, reduzindo o seu custo e elevando a
qualidade da assistência médico-hospitalar.

Comissão Intra-Hospitalar de doação de órgãos e Tecidos para transplantes.
A comissão, composta por uma equipe multidisciplinar, foi criada em 2006 com a função de desenvolver atividades
educativas junto à instituição e à comunidade, para a promoção de qualidade de vida e para a capacitação de
funcionários, com o objetivo de adequá-los a entrevistas familiares de solicitação de doação de órgãos e tecidos para
transplantes.
Evolução do número de captações de órgãos
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Em 2008, o Espírito Santo registrou 25 captações de órgãos e tecidos. A Santa Casa Cachoeiro contribuiu com 40%,
tornando-se destaque em captação de órgãos no Estado.

Comissões
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Serviços assistenciais
§
Assistência Psicológica
Atendimentos de Psicologia
Procedência
Internos e em Hemodiálise
Familiares
colaboradores
Entrevistas Admicionais
TOTAL:

N°
956
198
73
87
1.314

O Serviço de Psicologia tem como foco o atendimento a
pacientes, familiares e colaboradores. O trabalho é feito
de forma diferenciada, por meio de panfletos
informativos, filmes motivacionais e um acolhimento
humanizado que vai de encontro ao paciente, o que
facilita as relações e o contato entre os internos e a
equipe.

§
Assistência Social

§
Assistência nutricional

A missão do Serviço Social é baseada no compromisso social, isto
é, de prestar atendimento aos pacientes e familiares, buscar e
identificar as mais diferentes expressões das relações sociais e
preservar os direitos dos pacientes como cidadãos, responsabilizando-se pelo seu bem-estar.
O Serviço de assistencia social da Santa Casa visa atender, apoiar
no tratamento, auxiliar o paciente no entendimento de seus
sentimentos, prestar esclarecimentos sobre a doença e fortalecer
o grupo familiar.

O Serviço de Nutrição e Dietética possuem importante papel para a
recuperação dos pacientes, principalmente no monitoramento dos
pacientes com dietas especiais: nutrição parenteral e enteral. Os
cardápios são personalizados e variados.
O serviço de nutrição serviu, em 2008, 491.090 refeições, um
aumento de 9% em relação ao ano anterior.

§
Assistência Fisioterápica

Na Santa Casa, a Fisioterapia é atuante nas Enfermarias,
Pronto Socorro, UADC (Unidade de Alta Dependência de
Cuidados) e UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo
aceita pela equipe como terapia necessária para a
qualidade dos prognósticos e para a otimização da alta
hospitalar.
No ano de 2008, a equipe realizou 18.293 atendimentos no
âmbito respiratório, motor e de assistência à ventilação
mecânica, buscando associar a educação do paciente à
fisiopatologia e incentivando-o a aderir ao tratamento.

Serviços assistenciais
37

Responsabilidade Social
As ações de Responsabilidade Social da Santa Casa
Cachoeiro estão voltadas para a administração do Lar de
Idosos “Adelson Rebello Moreira”.
O Lar de Idosos, fundado em 1974, nasceu de um
sonho de Dr. Aristides Campos. Ele atendia, na Santa
Casa de Misericórdia, a vários idosos pobres. Estes que,
ao receberem alta, não tinham para onde ir, pois os seus
familiares desapareciam.
Dr. Aristides Campos sonhou com um lugar
acolhedor para essas pessoas. Chegou a fundar a
Sociedade de Proteção à Velhice Desamparada de
Cachoeiro. Faleceu com 56 anos sem ver seu sonho
concretizado.
Dr. Adelson Rebello Moreira, genro de Dr. Aristides
Campos e muito amigo do hospital, sentiu-se motivado a
colocar em prática o sonho. Conseguiu um terreno
doado pelo Governo do Estado do Espírito Santo e fez
toda terraplanagem com recursos próprios e com a ajuda
de amigos. Concluindo a obra em 14 anos.
Atualmente, o Lar de Idosos “Adelson Moreira”
conta com uma média de 70 idosos. Todos recebem
assistência da Santa Casa de Misericórdia e do Pró-Vitae.
Está aberto para visitação ou qualquer outra iniciativa
que possa ajudar a sustentar esta obra de caridade e
humanização, abraçada com grande afinco pela Santa
Casa desde o início de sua construção.

Podemos mudar o mundo
Em 2002, a ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou
a Declaração do Milênio, um conjunto de oito macroestratégias que propõe ao mundo uma agenda social. O
Brasil aderiu a esse pacto e assumiu o compromisso
compartilhado de sustentabilidade do planeta.
Atenta às oportunidades existentes, para disseminar os
valores em que acredita, a Santa Casa planeja suas ações
de responsabilidade social em conformidade com o pacto.

Responsabilidade Social
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Humanização

“O universo do cuidar é muito mais abrangente que o do curar.
Podemos não curar sempre, mas sempre podemos cuidar e diminuir o sofrimento.”
Camargo & Lopes

A Santa Casa Cachoeiro, tendo como base a Política Nacional de Humanização lançada pelo Governo
Federal, fundou, em 2003, o Grupo de Humanização Santa Casa, uma equipe multidisciplinar que trabalha
por meio de diversas ações para atendimentos mais humanizados.
Atuante, junto à direção do hospital, o grupo busca fortalecer o relacionamento entre o colaborador e a
empresa, tendo como foco o paciente.
Entre as muitas ações organizadas pelo Grupo de Humanização, a que mais se destaca é a Semana Natal
Humano. Evento que se realiza há 5 anos, oportunamente em período festivo e de grande abrangência,
entre colaboradores e amigos da instituição. Durante o evento, o grupo transmite, por meio de palestras,
noite de oração, filmes, teatro e de um delicioso almoço, gestos concretos de cuidado e amor.
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Principais Objetivos Estratégicos – 2009
·

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

·

Trabalhar a educação para redução de custos

·

Investir em equipamentos e Sistemas para
otimização dos serviços de Recursos Humanos,
Hemodiálise, laboratório e Banco de Sangue.

·

Implantar setor de Controle Patrimonial.

·

Trabalhar educação permanente nos processos
de atendimento ao cliente.

·

Elaborar projeto paisagista de unidades do
hospital.

·

Incrementar o serviço de conveniências.

·

Trabalhar a imagem do hospital junto a
comunidade, o meio ambiente, campanhas
sociais e colaboradores.

·

Ampliar a pesquisa de satisfação com foco no
cliente interno.

·

Instituir programa de integração dos novos
colaboradores, descrição de cargos,
treinamentos e ações motivacionais.

·

Implantar o gerenciamento de resíduos.

·

Planejar ações para certificação ISSO
9001:2000

·

Trabalhar fluxograma organizacional em
planejamento estratégico setorial.

Principais Objetivos Estratégicos – 2009
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Santa Casa na mídia

As ações da Santa Casa estiveram fortemente
presentes na mídia, em 2008. Ao longo do ano,
foram veiculadas 118 matérias sobre o hospital em
rádios, TV, jornais, revistas e sites. Os números
revelam uma média de 9,8 veiculações/mês, sendo
95% espontâneas, de repercussão positiva.

Santa Casa na mídia
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Balanço Patrimonial
A T I V O
CIRCULANTE:
Caixa e bancos
Aplicação financeira
Contas a receber - SUS
Contas a receber - convênios
Estoques diversos
Cheques a receber
Adiantamento a fornecedores
Demais contas a receber
Despesas antecipadas
NÃO CIRCULANTE:REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Valores a classificar
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Prédios e terrenos
Equiptos. e instrs. médicos e cirúrgicos
Móveis e utensílios
Veículos
Computadores e periféricos
Direito de uso telefônico
Livros e obras
PASSIVO A DESCOBERTO
TOTAL DO ATIVO

2008

2007

4.026.152,91
1.307.048,89
6.114.892,65
1.312.655,72
514.321,17
609.339,30
41.447,78
99.887,24
11.670,50
2.015,04
1.454.826,95
135.907,21
15.178,07
1.303.741,67
9.273.277,36
2.159,01
9.271.118,35
4.593.731,23
3.546.960,54
714.002,67
159.058,48
253.660,39
3.390,94
314,10
18.550.659,93

11.002.977,40
2.296.748,00
1.857.385,69
308.299,64
478.197,09
25.566,54
19.636,44
28.722,47
1.296,15
1.429.941,58
111.021,84
15.178,07
1.303.741,67
8.238.851,64
2.068,01
8.236.783,63
4.529.962,11
2.837.663,52
628.978,59
23.558,48
212.915,89
3.390,94
314,10
20.353.095,58
34.048.041,71

40.281.741,64

P A S S I V 0
CIRCULANTE:
Fornecedores de materiais e serviços
Obrigações sociais e trabalhistas
Subvenções a realizar
Instituições financeiras
Acordos trabalhistas a pagar
Honorários médicos a pagar
Obrigações tributárias e fiscais
Demais contas a pagar
Provisão para férias e 13o. salário
NÃO CIRCULANTEEXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Impostos e contribuições
Instituições financeiras
Obrigações com serviços
Demais contas a pagar
Provisões para processos trabalhistas
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio social
Resultados acumulados
Passivo a descoberto
TOTAL DO PASSIVO

2008

2007

12.383.110,93
875.303,64
1.566.822,81
6.215.565,61
770.663,47
680.900,44
858.584,88
412.758,90
53.877,35
948.633,83
27.898.630,71
16.874.458,74
2.200.991,50
3.781.670,04
61.410,00
4.980.100,43
#REF!
(19.713.345,03)
1.162.685,10
18.550.659,93

6.664.706,43
2.087.348,05
1.462.053,38
608.604,76
599.367,22
673.779,39
309.309,69
143.685,37
780.558,57
27.383.335,28
17.092.389,50
2.538.512,16
1.824.639,76
537.414,09
5.390.379,77
(20.406.859,34)
53.763,76
20.353.095,58

40.281.741,64

34.048.041,71
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
2008

2007

RECEITA OPERACIONAL
Convênio SUS
Convenio municipal - prestação de serviços
Outros convênios
Pacientes particulares
Demais serviços hospitalares
Contribuições e doações
Subvenções estadual
Subvenções municipal
Glosas diversas
Custo hospitalares

18.154.257,81
10.245.593,30
720.000,00
2.240.366,83
1.845.161,28
229.558,74
547.939,87
2.163.250,32
264.000,00
(101.612,53)

13.789.417,03
8.295.489,17
828.000,00
1.387.859,75
1.345.335,20
195.689,04
736.596,97
910.000,00
216.935,50
(126.488,60)

(13.727.912,67)

(10.959.717,91)

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas operacionais

4.426.345,14
(3.263.660,04)
(2.763.625,13)
(201.357,67)
(544.544,41)
71.998,67
173.868,50

2.829.699,12
(2.775.935,36)
(2.148.375,47)
(151.189,97)
(664.739,48)
77.079,72
111.289,84

1.162.685,10

53.763,76

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Passivo

Patrimônio

Déficit

Social

Acumulados

Em 31 de dezembro de 2006

(22.545.225,31)

1.507.365,97

21037859,34

-

Incorporação de resultado

1.507.365,97

(1.507.365,97)

-

-

Reversão do passivo a descoberto

-

-

(21.037.859,34)

(21.037.859,34)

Subvenções - equipamentos

631.000,00

-

-

631.000,00

Superávit do exercício

-

53.763,76

-

53.763,76

-

-

20.353.095,58

20.353.095,58

Em 31 de dezembro de 2007

(20.406.859,34)

53.763,76

Incorporação de resultado

53.763,76

(53.763,76)

Reversão do passivo a descoberto

-

-

Ajuste de exercícios anteriores

102.820,55

-

-

102.820,55

Subvenções - equipamentos

536.930,00

-

-

536.930,00

Superávit do exercício

-

1.162.685,10

-

1.162.685,10

-

-

18.550.659,93

18.550.659,93

Descrição

Constituição do passivo a descoberto

Constituição do passivo a descoberto

Em 31 de dezembro de 2008

a Descoberto

20.353.095,58
(20.353.095,58)

Total

(20.353.095,58)

(19.713.345,03) 1.162.685,10 18.550.659,93
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DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

ORIGENS DE RECURSOS
Superávit do exercício
Aumento do exigível a longo prazo
Diminuição do realizável a longo prazo
Ajuste de exercícios anteriores
Subvenções - equipamentos
APLICAÇÃO DE RECURSOS
Aplicação no imobilizado
Aplicação em investimento
Aumento do realizável a longo prazo
Diminuição do exigível a longo prazo
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Ativo circulante
No início do período
No fim do período
Passivo circulante
No início do período
No fim do período
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

2008

2007

3.759.465,93
1.162.685,10
1.957.030,28
102.820,55
536.930,00
2.501.045,94
1.034.334,72
91,00
24.885,37
1.441.734,85

1.188.657,59
53.763,76
501.503,80
2.390,03

6.976.824,49
4.026.152,91
11.002.977,40

631.000,00
1.356.328,64
1.188.821,38
143,00
167.364,26
(167.671,05)
785.156,03
3.240.996,88
4.026.152,91

5.718.404,50
6.664.706,43
12.383.110,93

952.827,08
5.711.879,35
6.664.706,43

1.258.419,99

1.258.419,99

(167.671,05)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2008.
1- Contexto Operacional
A entidade foi fundada em 27 de janeiro de 1900, tem sede e foro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, é
uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica e de assistência social. Tem entre os seus objetivos:
(a) a manutenção de assistência médica hospitalar; (b) a manutenção, enquanto as condições financeiras o permitam, de ambulatório
de clinica geral e especializada para tratamento gratuito aos cidadãos; (c) dispensar, em quartos particulares, às pessoas que o
desejarem, mediante contribuições estabelecidas, assistência de casa de saúde, excluído o serviço médico; e (d) fortalecer o
atendimento a planos, convênios e particulares, visando a arrecadação de recursos para manutenção da entidade.
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2- Registros e Inscrições Legais
A entidade possui os seguintes registros e inscrições:
CNPJ/MF no 27.187.087/0001-04.
Inscrição Estadual no 080.043.84-4
Certificado de Fins Filantrópicos (CNAS), com validade até 31/12/2006, conforme Resolução CNAS no 111/06, sendo
que, em 11/10/2006, a entidade protocolizou, tempestivamente, o pedido de renovação do Certificado, pelo
processo nº. 71010.002999/2006-54, sob análise, conforme Certidão emitida pelo órgão competente, em
02/12/2008, válida por 6 (seis) meses a partir da data de sua emissão.
Certificado de Utilidade Pública Federal, emitido pelo Departamento de Justiça, através da Secretaria Nacional de
Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, concedido pelo Decreto s/no, publicado no
DOU (Diário Oficial da União) em 28/11/1984, o que revalidou sucessivamente o último, conforme Certidão de
27/11/2008, com validade até 30/04/2009.
Declaração de Utilidade Pública Estadual, concedida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, através da Lei nº
2685, de 14/12/1971, publicada no DOE (Diário Oficial Eletrônico) em 18/12/1971.
Reconhecida como de Utilidade Pública Municipal pela Lei no. 37, de 11/06/1921 e promulgada pela Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES em 20/06/1921, fazendo jus a manutenção do título, conforme Certidão de
01/10/2008.
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união,
emitida em 27/11/2008, com validade até 26/05/2009, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Certidão Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros,
emitida em 07/01/2009, com validade até 06/07/2009 junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, conforme Certidão n° 2009059523, emitida em
03/03/2009, pelo Governo do Estado do Espírito Santo/Secretaria de Estado da Fazenda, com validade até
01/06/2009.
Certidão Negativa de Débitos, n° 65365, emitida em 03/03/2009 pela Secretaria Municipal da Fazenda de Cachoeiro
de Itapemirim, com validade até 02/05/2009.
Atestado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, COMASCI, conforme
Resolução nº 047, de 11/12/2008, publicada no Órgão Oficial do Município em 23/12/2008, diário nº 3309, com
validade de 2 (dois) anos.
Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal em 03/03/2009, com validade até
17/03/2009.

3- Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas
emanadas da Lei nº. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), o Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), o
Código Civil, aprovado pela lei no. 10.406/02 e alterações, as Resoluções 820/97, 877/00 e 1.143/08 do Conselho Federal
de Contabilidade, do Pronunciamento do IBRACON, NPC no. 27/05, e demais dispositivo legais, aplicáveis às entidades sem
finalidade lucrativa.
Por falta de pronunciamento do Conselho Federal de Contabilidade, em relação às entidades sem fins lucrativos, não estão
sendo adotadas as adaptações feitas pela Lei no. 11.638/07 na Lei no. 6.404/76, que adota procedimentos contábeis aos
padrões internacionais.
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4-Principais Diretrizes Contábeis
a) Ativo e Passivo Circulante e não Circulante
São demonstrados pelos valores de realização ou liquidação, incluindo, quando aplicável o rendimento e a variação monetárias
auferidas, pelo regime de competência.
b) Aplicação Financeira:
Aplicações feitas em fundo de investimento DI LP CORP 600M, administrado pelo Banco do Brasil S/A, através de sua agencia em
Cachoeiro de Itapemirim, com rendimentos de mercado. A importância refere-se a valores de diversos convênios recebidos e que
terão aplicação em 2009.
c) Estoques:
Os estoques de medicamentos, materiais e almoxarifado foram avaliados pelo preço médio de aquisição enquanto o de animais pelo
valor de mercado, estando assim representados:

2008

2007

§
Medicamentos e materiais hospitalares

R$472.989,25

R$327.591,86

§
Almoxarifado

R$57.351,00

R$58.338,26

§
Animais bovinos

R$78.999,05

R$92.266,97

R$609.339,30

R$478.197,09

Descrição

Soma
d) Ativo Permanente e Patrimônio Social

As contas que formam o valor apresentado nos grupos “permanente” e “patrimônio social” estão apresentadas pelos seus valores
históricos, portanto sem qualquer efeito de correção monetária.
Não é prática da sociedade reconhecer os desgastes dos bens constantes do ativo imobilizado através do procedimento de
depreciação, não tendo sido calculado o seu efeito no resultado dos exercícios.
No presente exercício foi classificada em conta do ativo imobilizado e do capital social a importância de R$ 536.930,00 (R$
631.000,00 em 2007), relativo a equipamentos hospitalares e de veículos, pertinente a repasse feito pelo governo do Estado do
Espírito Santo.

5- Realizável a Longo Prazo
a) Depósitos Judiciais
Referem-se a depósitos feitos, conforme decisões judiciais, relativos a ações trabalhistas.
b) Demais Contas a Receber
Referem-se a valores a receber da cooperativa dos funcionários (COOPCESC) e de adiantamentos a funcionário acionados
judicialmente, cujos prazos para recebimento já se esgotaram, não havendo previsão para sua liquidação.
c) Valores a Classificar
Referem-se a valores levantados em 31 de dezembro de 1998, correspondentes a diversas operações de movimentação financeira
registradas no caixa da sociedade sem o adequado suporte documental, transferido para esse grupo de conta conforme
determinação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do Gabinete da Promotoria Pública de Justiça Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento não há decisão final quanto à sua destinação, constituindo-se em crédito de difícil
realização.
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6- Subvenção a Realizar
Encontra-se registrado no Passivo Circulante sob esta rubrica os valores de diversos convênios firmados com o Governo do Estado do
Espírito Santo, ainda pendentes de aplicação por terem sidos recebidos no final de 2008, cuja aplicação dar-se-á em 2009, como
segue:

Convênios

Destinação

Valor - R$

003/2008

Ampliação/reforma da urgência/emergência

434.973,53

184/2008
189/2008
216/2008

Equipamentos e materiais permanentes
Equipamentos e materiais permanentes
Software, equipamentos e tecnologia da informação

266.480,00
3.000.000,00
2.514.112,08

6.215.565,61

TOTAL

Os valores encontram-se depositados em conta bancária específica, aplicadas financeiramente, até sua utilização.

7- Exigível a longo prazo
a)Impostos e contribuições
Referem-se aos seguintes:

Descrição

2008

2007

Parcela de longo prazo do REFIS - Programa de Recuperação Fiscal, nos termos
da Lei nº. 9.964/2000, cuja liquidação está ligada ao faturamento da entidade,
na proporção de 0,3% sobre o seu total mensal

8.702.223,11

8.465.246,29

Obrigação com o FGTS consolidado conforme confissão de dívida e
compromisso junto à Caixa Econômica Federal, assinada em 25/09/2006, a ser
amortizada em 180 meses e reparcelada em 21/01/2008, nos termos do
decreto 6.187/2007, cuja liquidação está prevista em 240 parcelas.

7.204.267,45

7.602.691,63

Parcela de longo prazo de multas trabalhistas derivadas de diversos autos de
infração pelo não cumprimento da CLT, dos parcelamentos nos termos do
Decreto 6.187/2007, cuja liquidação está prevista em 240 parcelas.

967.968,18

1.024.451,58

Soma

16.874.458,74

17.092.389,50

b)Instituições Financeiras
Parcelas de longo prazo da dívida renegociada com a SULCRED (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados em
Estabelecimento Hospitalar do Sul do Estado do Espírito Santo), com vencimentos previstos até 2019, no montante de R$
1.706.682,68 (R$ 2.538.512,16 em 2007), e empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, relativo à capital de giro, com vencimento
tos até março de 2011, no montante de R$ 639.996,50, incluso encargos financeiros a transcorres de R$ 145.687,68.

c)Obrigações com Serviços
Valores devidos a prestadores de serviços e a fornecedores de materiais, não pagos e classificado no longo prazo em virtude da
falta de condições financeiras para sua liquidação em curto prazo, e ao valor devido pelo consumo de energia elétrica
negociado com a prestadora de serviço, a ser quitada até 2015, como segue:
Descrição

2008 / R$

2007 / R$

Prestadores de serviços
Fornecedores
Escelsa – parcelamento
Escelsa – encargos a transcorrer
Soma

1.876.178,25
328.657,79
3.220.000,00
- 1.643.166,00

1.490.137,18
334.502,58
-

3.781.670,04

1.824.639,76

d)Demais Contas a Pagar
Refere-se a valores devidos a terceiros, cujos atrasos de pagamento estão sendo negociados com os respectivos beneficiários.
e)Provisões para Processos Trabalhistas
Refere-se à provisão constituída para fazer frente a diversos processos trabalhistas, conforme informações do setor jurídico
da entidade, baseado em valores determinados pela justiça.
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8- Origem das Receitas
a)Convênio SUS
Receitas faturadas do Sistema Único de Saúde (SUS), para cobertura de custos assistencial de internação e ambulatório. No presente
exercício, do faturamento total de R$ 10.245.593,30, consta como contas a receber em 31.12.2008 o valor de R$ 1.312.655,72
(R$1.857.385,69 em 2007).
b)Convênio Municipal – Prestação de Serviços
Valores recebidos da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim – ES, através de convenio, para cobertura de despesas e custos com
a prestação de serviços de pronto atendimento hospitalar.
c) Outros Convênios
Receitas decorrentes de serviços médicos prestados por conta de convênios com os quais a sociedade mantém contrato. Do total
faturado no exercício em 31.12.2008 consta como valor a receber o montante de R$ 514.321,17 (R$ 308.128,20 em 2007).
d) Pacientes Particulares
Receitas decorrentes de serviços médicos prestados a terceiros, fora do SUS e dos convênios.
e)Demais Serviços Hospitalares
Receitas decorrentes aos demais serviços terceirizados e hemoclínica.
f)Contribuições e Doações
Receitas decorrentes de doações diversas de empresas e particulares.
g)Subvenção Estadual
Receitas de subvenção decorrentes do Convênio Cooperação Financeira, conforme nota explicativa nº 09.
h)Subvenção Municipal
Receitas de subvenção decorrentes de cooperação financeira e assunção de dívida Pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES,
conforme nota explicativa nº10, e de Vargem Alta-ES.

9-Subvenção Estadual
Foi concedida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, mediante aos seguintes Convênios de Cooperação Financeira:
Convênios

Destinação

003/2008
020/2008
061/2008
161/2008
170/2008
184/2008
189/2008
216/2008

Ampliação/reforma da urg./emerg.
Equipamentos e mat. permanentes
Equipamentos e mat. permanentes
UTI Móvel
Medicamentos e mat. de consumo
Equipamentos e mat. permanentes
Equipamentos e mat. permanentes
Software, equipam. tec. informação

TOTAL

Valor total - R$ Recebido - R$

A Receber - R$

1.739.894,10
20.000,00
25.000,00
158.930,00
3.708.429,12
266.480,00
3.000.000,00
5.114.112,08

434.973,53
20.000,00
25.000,00
158.930,00
2.163.250,32
266.480,00
3.000.000,00
2.514.112,08

1.304.920,57
0
0
0
1.545.178,80
0
0
2.600.000,00

14.032.845,30

8.582.745,93

5.450.099,37

Do total recebido, R$ 203.930,00 foi classificado no ativo permanente em contrapartida ao patrimônio social, R$ 2.163.250,32 como
receita e aplicado em sua destinação e o restante encontra-se aplicado financeiramente, tendo como contrapartida a conta de
subvenções a realizar no passivo circulante, por ter sido recebido no final do ano e será aplicado em sua destinação em 2009.
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10- Subvenção Federal
Foi concedida pelo Governo Federal, mediante aos seguintes Convênios de Cooperação Financeira:
Convênios

Destinação

548/2008
960/2008
961/2008

Equipamentos e mat. permanentes
Equipamentos e mat. permanentes
Equipamentos e mat. permanentes

Valor total - R$ Recebido - R$

TOTAL

A Receber - R$

100.000,00
190.000,00
340.000,00

0
0
0

100.000,00
190.000,00
340.000,00

630.000,00

0

630.000,00

11- Subvenção municipal
O montante repassado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim no presente exercício foi de R$ 1.233.000,00 (R$ 1.009.935,50 em 2007),
sendo R$ 720.000,00 através de repasses financeiros para custeio do pronto atendimento hospitalar, R$ 180.000,00 para quitação de dívida
junto ao fornecedor d'água, conforme Lei 5.612/04, e R$ 333.000,00 para aquisição de equipamentos. Em 2008 foi recebido através do
convênio com a Prefeitura de Vargem Alta, o valor de R$ 7.000,00 mensais, por 12 meses, totalizando R$ 84.000,00, aplicado no fomento e a
execução das atividades do programa denominado “Urgência e Emergência Santa Casa Cachoeiro”.

12-Isenção previdenciária
No presente exercício a sociedade foi beneficiada com o valor de R$ 1.675.180,01 (R$ 1.378.550,49 em 2007), a título de isenção da
contribuição ao INSS e terceiros, conforme disposto na Lei nº. 8.212/91, estando tais valores registrados contabilmente.

13-Gratuidade
A exigência de gratuidade encontra-se plenamente atendida, conforme o disposto no artigo 3º, inciso XI, parágrafo 4º, do Decreto nº. 2.536, de
06 de abril de 1998, já que do total dos serviços prestados pelo hospital aqueles destinados ao SUS são superiores ao percentual estipulado na
legislação.

14-Demonstração das Isenções previdenciária e de impostos
A sociedade está isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de sua atividade notoriamente filantrópica, reconhecida
através dos Certificados relacionados na nota explicativa “2”, por atender aos requisitos contidos no § 3º, do art. 2º., do Decreto no. 752/93 e § 4º.
do art. 3º., do Decreto 2.536/98, sendo beneficiária, no exercício das seguintes isenções, considerada a possibilidade da tributação pelo lucro
presumido em algumas situações:

Em reais:
Isenções:

2008

2007

1.675.180,21

1.378.550,49

544.527,73
339.085,15
196.065,98

413.682,51
251.788,34
148.925,70

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

Impostos Federais (presumidos):
COFINS – 3% sobre a receita total
IRPJ – 15% sobre 8% da receita total + adicional
CSLL – 9% sobre 12% da receita total

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

728.034,012008

554.894,23

3.482.893,08

2.800.241,05

O total do valor das isenções encontra-se aplicado integralmente na manutenção das operações sociais do Hospital.
Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.
Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2008.
MONS. ANTONIO ROMULO ZAGOTTO
Presidente do Conselho Deliberativo

MARIA DAS GRAÇAS DIAS
Contadora CRC-ES 7044/0-7
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Parecer do Conselho Fiscal
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
EXERCICIO FINANCEIRO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2008
Atendendo ao disposto no Art.25 do Estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim,
apresentamos as seguintes considerações sobre o Balanço Patrimonial da entidade, findo 31 de dezembro 2008.
Sugerimos como já ocorrido em pareceres anteriores a reavaliação/depreciação do ativo imobilizado da entidade
com o intuito de conciliar a situação real do patrimonial físico com o patrimônio financeiro. No entanto esta ação vem
sendo analisada pela superintendência o seu custo/beneficio.
O controle do estoque esta sendo feito, porem de forma inadequada apresentou inconsistência, não permitindo a
sua avaliação pelo custo médio (parecer da auditoria item 3), sugerimos mais uma vez conversar com o responsável
pelo programa de estoque a sua adequação de forma a atender a legislação (custo médio).
A conta que no exercício anterior figurava como valores a receber e neste exercício figura com valores a classificar
no montante de R$ 1.303.741,67, a sua destinação depende de sentença judicial.
Nos pareceres anteriores deste conselho sugerimos a separação do ativo permanente que são consignados dos
pertencentes a entidade, para que com essa transparência continue ativa a confiabilidade da sociedade e dos entes
públicos na entidade. A respeito deste parecer a contadora da entidade nos informou que já esta acontecendo a
etiquetagem dos bens para então realizar a ação, já no próximo exercício.
Este conselho tem a satisfação de ressaltar que no exercício de 2007 houve uma redução de 64.66% nas
subvenções, em contra partida no exercício de 2008 houve um aumento de 237,72%, passando de R$ 910.000,00
(2007) para R$ 2.163.250,00 (2008).
O exigível de longo prazo apresenta valores relevantes e prazos muito longos como passo a demonstrar: Impostos,
Contribuições e multas trabalhistas (R$ 16.874.458,74) findo 2028, a Sulcred e CEF (R$ 2.200.991,50) findo 2019,
Escelsa e outros (3.781.670,04) findo 2015.
Em função dos valores e dos prazos e ainda conforme nota nº 6 do parecer da auditoria, sugerimos a necessidade
urgente de um controle mais adequado dessas contas (origens, amortizações e saldos remanescentes).
Com relação ao REFIS (Lei 9.964/2000) que é o parcelamento dos imposto e contribuições previdenciárias de
longo prazo hoje pago na proporção de o.3% do faturamento, pois a correção da divida é sempre superior a
amortização, desta forma o debito do REFIS nunca será quitado, porem no momento para a entidade é a alternativa
mais viável.
Apesar do passivo à descoberto esta sendo amortizado a uma media de 450 mil ano é o patrimônio de sustentação
das atividades da entidade, apontamos a necessidade de um SEGURO mesmo que seja só do IMOVEL, para proteger o
patrimônio, pois em caso de sinistro poderá comprometer a sua continuidade.(esta sugestão esta também no item 9 do
parecer da auditoria.)
As demonstrações não estão adaptadas a Lei 11.638 por falta de pronunciamento do CFC a respeito das entidades
sem fins lucrativos (nota 3 da auditoria.). Sugerimos finalmente que mude a nomenclatura “Resultados Acumulados”
para “Sobras do Exercício” no Patrimônio Liquido.
(Assim sendo, após analise, apontamento e sugestões, estamos de acordo com as demonstrações contábeis
apresentadas, por estarem de acordo com os princípios legais de contabilidade e legislação em vigor) Lei 6.404/76, Lei
10.604/2002 e Resoluções. RECOMENDAMOS a Assembléia Geral Ordinária, a aprovação do BALANÇO PATRIMONIAL
da entidade encerrado em 31 de dezembro de 2008.
Cachoeiro de Itapemirim(ES) 20 de Março de 2009.

José Claudio Pereira Moacir Fardim
Presidente

Secretário
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Ézio dos Santos
Conselheiro

Parecer dos Auditores Independentes
Aos Srs.
Membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cachoeiro de Itapemirim - ES
1. Examinamos os balanços patrimoniais da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, levantados em 31 de
dezembro de 2008 e de 2007, e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit dos exercícios, das mutações do patrimônio social e
das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua
administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2.

Exceto pelos mencionados nas notas “3”, “4” e “5”, nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis
no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os
sistemas contábeis e de controle internos da sociedade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

3.

O critério de avaliação do estoque da entidade, pela sistemática de custo médio, apresenta inconsistências relativas ao adequado
procedimento a ser aplicado, não havendo condição de aplicação de metodologia alternativa para apurar a sua influência no superávit
do exercício e, conseqüentemente, em seu patrimônio social, razão pela qual deixamos de emitir opinião sobre o mesmo.

4.

No realizável a longo prazo, consta o valor de R$ 1.303.741,67 que, segundo nota "5-c", refere-se a operações financeiras de caixa sem o
adequado suporte documental, levantado em 31 de dezembro de 1998, pertinente a gestões administrativa anteriores a esta data, e
que está sendo questionado judicialmente. Por falta de instrumento que garanta a sua realização e de provisão contábil para sua perda,
entendemos que este valor deve ser excluído do ativo, para efeito de qualquer análise financeira.

5.

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

6.

Os controles existentes sobre algumas contas do passivo circulante e do exigível a longo prazo precisam ser melhorados, de forma a
retratar as obrigações existentes, principalmente aquelas pertinentes ao acordo de parcelamento do FGTS, feitas junto à Caixa
Econômica Federal.

7.

Pela situação negativa em que se encontra o patrimônio social da entidade, a sua situação financeira merece atenção especial na busca
de seu saneamento, sujeitando-se a continuidade normal de suas atividades às gestões que venham a ser feitas na busca dessa
finalidade.

8.

Em nossa opinião, ressalvadas as limitações mencionadas nos Parágrafos 3º e 6º acima, sujeitas aos efeitos que delas possam advir,
inclusive quanto ao mencionado no Parágrafo 7º, a respeito de iniciativas que visem preservar a continuidade da entidade, as
demonstrações contábeis anteriormente referidas representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, os
resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao período
findo naquelas datas, de acordo com os princípios de contabilidade aplicáveis no Brasil, emanados da legislação aplicável à natureza
jurídica da entidade.

9.

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

Data: 12 de março de 2009.
ALLIANCE
Francisco Sant'Ana Silva
Auditoria Contábil e Empresarial S/C
CRC-RJ 2.749-S-ES/CVM no. 6645

Sócio-Diretor Responsável
Contador CRC-RJ 26.209-S-ES
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Nossos Parceiros
O grande diferencial do Hospital Santa Casa é a ousadia de sonhar e a capacidade de transformar esses sonhos em realidade. A
concretização desses sonhos só é possível pela persistência e obstinação de um grande grupo: empresas, governos e outras organizações
não governamentais. É o conceito de responsabilidade social criando raízes na sociedade e transformando a realidade brasileira.
A Santa Casa Cachoeiro tem a satisfação
de registrar e agradecer, em seu Relatório
Anual de Atividades, a todas as parcerias
conquistadas.
Temos a certeza de que nesse curto
período de tempo, construímos uma
amizade que retrata trabalho e cooperação.
Agradecemos e desejamos a todos sucesso
em suas atividades diárias.
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