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SANTA CASA 2013

A

cada ano me obrigo a escrever um texto por ocasião de nossa Assembleia Regimental. Nossa Assembleia tem como objetivo a prestação de contas do ano que passou e as perspectivas para o próximo
ano. E a cada ano percebemos os saltos que vão sendo
dados. Saltos tanto na superação das dificuldades como
os saltos para a previsão do que vai ser assumido como
proposta de progresso. Cada vez mais me convenço de
que formamos uma família com as responsabilidades
distribuídas, onde cada membro procura dar conta de
suas tarefas. Ao olhar para o passado percebemos que percorremos uma estrada difícil, montanha acima. Obstáculos,
pedras, buracos... Tudo isso sendo superado aos poucos, na
alegria de poder resgatar os valores desta casa centenária.
Afirmo que não foi fácil chegar até aqui, chegar aonde
chegamos! Sei que muitos aplaudem o trabalho realizado. Mas sei também de gente que ainda torce para dar
errado. São os da oposição pessimista e barulhenta! Mas
não fazemos isto para uma vanglória pessoal. Fazemos
todo o esforço pela instituição. Chegar aonde chegamos custou sangue, suor e lágrimas de muitos. Quantos
abnegados que doam seu tempo precioso, em caráter
voluntário, para poder ajudar nesta caminhada tão árdua.
Olhando para frente temos a confiança de que estamos no

caminho certo: dando condições de dignidade para quem
passa por aqui buscando o unquendo generoso para sanar
suas dores. Nem sempre podemos mitigá-las, pois nem
sempre temos as condições humanas necessárias para
fazê-lo. Ser a casa da misericórdia é um dos nossos objetivos. Um dos gestos concretos de misericórdia é o
aparato moderno de nossas novas instalações que em
breve serão inauguradas para dar condições de dignidade aos que aqui procurarem atendimento. Creio que
outro gesto de misericórdia é o estender nossa responsabilidade na gestão da Santa Casa Castelense, fazendo
com que aquele hospital pudesse dar um salto de qualidade no atendimento da população castelense. Um projeto tocado pelas mãos do governo estadual, municipal
e da nossa Santa Casa de Misericórdia. Primar pela misericórdia será sempre nossa causa. Que Deus abençoe
a todos!

“

Olhe o mundo com a coragem do cego, entenda as
palavras com a atenção do surdo, fale com a mão e
com os olhos, como fazem os mudos!

”

(Cazuza)

Mons. Antonio Romulo Zagotto
Presidente
4

SANTA CASA CACHOEIRO

Relatório 2014.indd 4

14/07/14 14:19

Gestão Histórica - Resumo Histórico
1900

2008

Fundação da Santa Casa Cachoeiro;

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

1945
Inicio dos Serviços de Secretaria, Portaria, Econômicos e Religiosos;

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;

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, CTI e uma enfermaria;

2010
Saneamento das dívidas trabalhistas.

2011

1990

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

Conquista do Credenciamento de Residência Médica;

2012

1991
Criação do Plano de Saúde da Santa Casa e implantação dos aparelhos de Tomografia Computadorizada e
Ultrassonografia;

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;

Andamento das obras de reforma e ampliação do
Pronto Socorro, CTI 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.

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;

2000
Inicio do trabalho de resgate de credibilidade da
Instituição;

2007
Conquista de regularização cadastral;
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Princípios Organizacionais
Missão

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

Visão

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

Negócios

Promover soluções integrais em saúde, com tranquilidade, conforto e segurança.

Princípios

A Santa Casa de Misericórdia determina suas ações pelos seguintes princípios:
- Respeito à tradição histórica da entidade;
- Valorização dos recursos humanos;
- Foco no cliente;
- Prestação de serviços de saúde dentro dos padrões técnicos e éticos profissionais;
- Suporte psíquico–espiritual;
- Não discriminação de raça, credo político e social;
- Atualização técnico-científica;
- Empreendedorismo e lucratividade com responsabilidade social e ambiental;
- Humanização através da educação, formação e informação;
- Gestão através de planejamento;
- Controle e racionalidade no uso de recursos.
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Títulos, 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, de 14/12/1971;
Declarada de Utilidade Pública Federal publicado no Diário Oficial da União em 28/11/1984;
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da saúde;
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social;
Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim;
Filiada à Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo;
Filiada ao Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Sul do Estado do Espírito
Santo;
Certificada com Registro no Ministério da Justiça - para manutenção do título de Utilidade
Pública Federal;
Credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como referência no atendimento a pacientes
nas seguintes especialidades:
Urgência e Emergência;
Nefrologia e Transplante de Rins;
Captação de Órgãos;
Ortopedia e Traumatologia;
Neurologia/ Neurocirurgia;
Obstetrícia.
Reconhecida como melhor hospital do Estado na realização de trabalhos para captação de órgãos;
Homenageada por organização religiosa pelos relevantes serviços prestados na área ambiental;
Reconhecida por empresa multinacional como único hospital do Estado a possuir completo
sistema de monitoramento de leitos hospitalares no CTI;
Certificada como Organização Social pelo Governo do Estado do Espirito Santo conforme lei
complementar nº. 489/2009;
Homenageada pela ONG Pró Vidas por trabalho destaque em captação de órgãos;
Certificada por Excelência em exames laboratoriais emitido pelo Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas;
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | EXERCÍCIO 2013

Relatório 2014.indd 7

7

14/07/14 14:19

Estrutura Organizacional
CAPACIDADE INSTALADA:

ESPECIALIDADES:

Total Geral de Leitos:168
Leitos SUS:135
Leitos Particular/ Convênios: 33
Sala Cirúrgica:5
Corpo Clínico: 191
Colaboradores: 798
Área Total:10.167,25 m²
Área Construída:7.892,63m ²

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 ASSISTENCIAIS
Ambulatório
Banco de Sangue
Centro Cirúrgico
Hemodiálise
Internação
Laboratório de Análises Clínicas e Patológica
Maternidade
Pronto Atendimento
Pronto Socorro
Serviço de diagnóstico por imagem
Serviço de Endoscopia
Serviços Técnicos

Convênios Assistencias
AMIL
ASPBMES
ASSEFAZ
BANESCAIXA
BRADESCO EMPRESARIAL
BRADESCO INDIVIDUAL
BRASIL ASSISTENCIA
CAMINHO DA PAZ
CAPESAÚDE
CARTÃO SAÚDE
CASSI
CENTRO CLINICA
EMBRATEL
GEAP
MASTER PLAN

NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
PETROBRAS PETROLEO
PHS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PORTO SEGURO SAÚDE
SAMP
SÃO BERNARDO
SAÚDE CAIXA
SAÚDE INTERNACIONAL
SUL AMÉRICA
TEMPO SAÚDE
UNIMED
USS
VITALLIS
*Dados apurados com base no CNES – disponível em www.cnes.datasus.gov.br
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A

Fortalecimento Institucional

Santa Casa Cachoeiro implantou no ano de 2007
o Setor de Comunicação, com a finalidade de trabalhar o resgate institucional da marca e a reputação da instituição, que devido a algumas modificações
realizadas se encontrava com uma imagem ameaçada e
desgastada perante a opinião pública.
O longo dos anos foi feito um trabalho conjunto
com diversos setores, na busca de posicionar estrategicamente a marca, tendo como foco os 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 formar um
canal de comunicação direto entre o hospital com os
públicos internos e externos.
A Santa Casa Cachoeiro passou a trabalhar com
a divulgação de ações por meio de site institucional,
atualizado diariamente, criou boletins informativos
mensais, estabeleceu rotina de contato direto com a
mídia por meio de relatórios de ocorrências diários,
que busca além de facilitar o trabalho da imprensa,
aprimorar as informações passadas ao público, criou
campanhas sociais em prol da doação de sangue, in-

centivo a doação de órgãos e prevenção de acidentes
de trânsito, além de atuar nos principais eventos da
região, oferecendo suporte médico especializado e
ter participação na elaboração de projetos culturais,
como na exposição de cartuns “ A Santa Causa com
Humor” em parceria com o renomado cartunista Ricardo Ferraz, material que mais tarde se tornou livro,
disponibilizado a bibliotecas de escolas estaduais e
municipais do sul do Estado e atuou diretamente na
formulação de livro que resgata a história da Santa
Casa de 1990 a 2010.
Os trabalhos com redes sociais se iniciaram em
2012 e vem tendo importante papel na divulgação
das ações realizadas, pois criou uma proximidade da
instituição com a população local.
No ano de 2013 o hospital foi citado na imprensa
local do Estado, 160 vezes, sendo que 90% destas eram
pautas de repercussão positivas e faziam referência a
novos investimentos e projetos implantados. O site da
entidade alcançou um número de 40 mil acessos por
via direta. Em eventos, a instituição se fez presente na
Ação Global 2013 e na Passeata pela Vida, ambos para
divulgação da doação de sangue entre as mulheres.
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Projetos e Programas
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 Confederação
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades
Filantrópicas – CMB e Federação do Estado – FEHOFES.
O projeto que prevê a realização de cursos e eventos
científicos, interligando a instituição com diversos hospitais do Brasil, possibilitando a troca de experiências e
levando conhecimento e inovação aos serviços presta-

dos, iniciou-se efetivamente em 2013, como pólo para
transmissões de 30 palestras que abordaram temáticas
variadas de interesse de equipe multidiciplinar.
As palestras são gratuitas e abertas à participação
de profissionais e 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.

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,
utilizando como ferramenta ações culturais e lúdicas
para sensibilização do trabalhador, pacientes e acompanhantes que circulam pela instituição.
As ações do projeto acontecem geralmente em
horário de almoço e tem duração curta de 30 minutos, aproveitando o período em que o trabalhador
está ocioso nas dependências da instituição, para
falar da importância da humanização através de
treinamentos, aulas artesanais, teatro e ações que
buscam despertar nos profissionais gestos simples,
mas que podem fazer a diferença no atendimento.
12
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Projeto Cultura Itinerante
Através do Projeto Cultura Itinerante, implantado
no ano de 2012 e gerenciado pelos setores de Fisioterapia, Comunicação e Assistência Social, a Santa Casa
Cachoeiro tem implantado ações que buscam o incentivo a leitura e a utilização de filmes no tratamento de
pacientes dos setores de UTI e UADC, visando trabalhar
seus estímulos e inseri-los na realidade atual. Em 2013
por diversas vezes estes setores transmitiram seções
de cinema para seus pacientes.
O Projeto recebeu reforço com a doação de novos
livros e um DVD portátil e através de parcerias passou
a disponibilizar semanalmente revistas em todas enfermarias. No ano de 2013 foram realizados 120 empréstimos de livros, para acompanhantes, pacientes e
colaboradores.
O Projeto Cultura Itinerante também acontece
na filial Castelo e no Lar de Idosos Adelson Rebello
Moreira, ambas instituições do Grupo Santa Casa.

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 2013 os atendimentos de orientações passaram a ser realizados também pelas secretárias de
clínica das unidades de internações participando do
projeto um número de 3.000 acompanhantes.

Integração de Novos Colaboradores - PINC
O Programa de Integração de Novos colaboradores – PINC exerce importante papel na inserção
do novo funcionário à rotina hospitalar e administrativa, visto que por meio dele o funcionário é apresentado a Santa Casa e recebe informações importantes de como se portar no hospital passando a
conhecer a entidade e seus objetivos estratégicos.
No ano de 2013 o Setor de Recursos Humanos
realizou o treinamento 225 novos colaboradores
através do PINC.

Educação Continuada em
Serviços de Enfermagem

Voluntariado
Em 2013 o Programa de Voluntariado da Santa
Casa Cachoeiro ganhou reforços com a implantação
de curso específico, orientado pela Capelania do hospital, que buscou formar e capacitar voluntários para
visitas religiosas.
O Grupo FAS – Fraterno Amor Solidário, composto
por jovens, também realizou quinzenalmente visitas
lúdicas em enfermarias do hospital, trabalhando em
especial com pacientes de longa permanência e idosos,
por meio do desenvolvimento de atividades recreativas
com jogos, leitura de poesia e de jornais e momento
musical.
Atualmente a instituição conta com um número
de 45 voluntários cadastrados que atuam diretamente
em atividades da entidade.

A Educação Continuada do Serviço de Enfermagem
iniciou suas atividades em junho de 2010, visando melhoria da assistência e da qualidade do Serviço de Enfermagem na busca de garantir maior segurança ao paciente.
Durante o ano de 2013 os treinamentos abordaram
temas como: enfermagem x custo hospitalar, feridas e os
cuidados de enfermagem com sonda naso gástrica, gastrostomia e jejunostomia.
Foram realizados também treinamentos com funcionários admitidos para o setor, com aulas práticas nas
unidades de internações, com o objetivo de integrar,
observar e avaliar o funcionário recém contratado.
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Prevenção de Acidentes de Transito
Faz parte do Projeto de Prevenção de Acidentes de Trânsito o monitoramento diário das ocorrências de acidentes de trânsito da entidade, que
são disponibilizados por meio de relatórios para
os veículos de comunicação e demais órgãos, na
busca de conscientizar motoristas e motociclistas
quanto à importância da direção segura.
Outra ação também desenvolvida é o trabalho estatístico com monitoramento constante dos números
de acidentes na região e ainda realização anual de
um Encontro de conscientização para motorista e
motociclistas e panfletagens em períodos específicos.

Consumo Consciente
O Projeto Consumo Consciente criado em
2010, trabalha na busca de orientar acompanhantes,
visitantes e colaboradores para o uso racional de
recursos naturais como água e energia elétrica.
Para isso monitora constantemente o consumo mensal da instituição e avalia a troca de itens
que geram alto consumo de energia.
Em 2013 o projeto realizou nova ação de
conscientização com a distribuição de adesivos
personalizados de orientação para o consumo
consciente, nas enfermarias e apartamentos, e
passou a participar do Manual do acompanhante
com dicas de consumo.

Caminhada Ecológica
Com o objetivo de conscientizar a população em
geral sobre a importância das atividades físicas e a
promoção da saúde, a Santa Casa Cachoeiro iniciou
em 2007 o Projeto Caminhada Ecológica desenvolvido
em parceria com o Instituto Pró Vitae.
As caminhadas que acontecem em duas edições
anuais, são organizadas com ações de práticas de
preservação ambiental e histórica das rotas visitadas.
Ao longo de suas edições o projeto já visitou 16 rotas
e teve a participação de mais de 1000 pessoas, entre
colaboradores, parceiros e comunidade em geral.

Projeto de Reciclagem
O Projeto de Reciclagem implantou no ano de
2013 uma nova ação sustentável para reciclagem de
papeis e galões, utilizados no hospital.
Sobre a coordenação do Grupo de Humanização
do hospital, foram adquiridos caixas coletoras entregues
em todos os setores da entidade para guarda de papeis
reutilizados. Semanalmente os setores disponibilizam os
papeis para serem processados em máquina especifica
adquirida para o projeto. Após o processamento, os
papeis serão destinados à empresa de reciclagem.
A ação vem completar os hábitos sustentáveis já
implantados no hospital, visto que atualmente estão
nas rotinas da instituição algumas medidas como a
reutilização dos dois lados da folha de papel, a reciclagem do óleo vegetal e a correta coleta seletiva de seus
resíduos.
Com a venda dos papeis reutilizados, o hospital
arrecada recursos que sustentam as comemorações e
demais projetos de humanização.

Projeto para captação de doadores
O Projeto de captação de doadores de sangue
tem como objetivo a visita a empresas, clubes de
serviços e igrejas e demais movimentos, para palestras de sensibilização quanto à importância da
doação de sangue.
A palestra levanta as principais dúvidas e mitos
com relação à doação e apresenta a importância
do gesto para salvar vidas. Após, são agendados
horários especiais para os colaboradores da empresa que manifestarem interesse em doar.
O Projeto vem sendo desenvolvido pela Coordenação do Banco de Sangue e tem conquistado a
parceria de inúmeras empresas da região.
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Comissões

A

s comissões hospitalares são utilizadas como instrumento de gestão 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,tem como objetivo a preservação da
vida, a promoção da saúde das pessoas e do ambiente, a melhoria de processos, a humanização, a segurança e o desenvolvimento. Abaixo estaremos abordando os principais feitos destas
comissões no decorrer de 2013.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
A CCIH da Santa Casa Cachoeiro é pioneira no
Estado, seu trabalho é realizado em conjunto com
demais membros da equipe de saúde, por meio
de auditorias mensais e permanentes, com ênfase
nos setores de Centro Cirúrgico, CTI e UADC, Berçário e CME.
Integrada ao programa de educação continuada a CCIH realizou em 2013 treinamento com aulas de noções de prevenção e controle de infecção
hospitalar, para colaboradores da enfermagem, fez
a investigação da incidência de Infecções hospitalares nos setores de medicina clínica e busca fonada
das infecções de sítio cirúrgico, realizou a atualização e revisão do protocolo sobre infecção hospitalar no guia de utilização de antimicrobianos.
Junto ao Setor de Higienização fez a atualização
do manual de limpeza e higienização do hospital
e realizou treinamento do setor. Realizou auditoria permanente, monitorando em tempo real o
uso de antimicrobianos com orientação da equipe
quanto ao uso empírico e racional, atualizou protocolo de tratamento de lesões de partes moles e fez
o treinamento de equipe da comissão de curativos.
Com participação efetiva de equipe de enfermagem,
foi iniciado um programa de luta contra a resistência bacteriana, foram implantados agendas semanais entre os membros executores da comissão e
equipe de CTI e UADC, além de programar evento
científico a ser realizado neste ano de 2014, sobre
uso apropriado de ATB e ter participação de enfermeira da CCIH em importantes eventos da área,
realizados no Estado.

Prevenção de Acidentes
Dentro do período de atuação, gestão
2013/2014, a comissão trabalhou tendo como
principal objetivo criar e a auxiliar o hospital em
melhorias realizadas para prevenção de acidentes,
visando à segurança de funcionários e pacientes,
tendo participação direita e indireta nas seguintes
ações: instalação de corrimão em lugares de risco
de queda como escadas e rampas, adequação da
nova rede de gás do setor de nutrição, melhorias
nos banheiros das seções com a troca de equipamentos para higienização do local, compra de
calçados adequados para o setor de nutrição e a
aquisição de diversos materiais hospitalares com
dispositivo de segurança, visando diminuir os acidentes com perfuro cortantes.

Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e
Tecidos para Transplantes – CIHDOTT
A CIHDOTT da Santa Casa é referência no Estado, pelo ativo trabalho de captação de doadores,
resultado que mantém com constantes treinamentos de equipe, palestras e eventos de conscientização e atualização. No ano de 2013 a equipe
realizou aulas internas para capacitação dos funcionários dos setores de CTI, higienização, fisioterapia, farmácia e secretaria, esteve presente em
importantes eventos nacionais sobre o tema, teve
participação em cursos de atualização sobre transplante, ministrou palestras em cursos e empresas
e realizou evento ecumênico em comemoração ao
Dia do Doador de Órgãos, além de fazer participações em programas de rádio e TVS locais com a
abordagem da temática.
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Economia de Energia
No ano de 2013 a Comissão atuou oferecendo suporte a instalação de novas cargas elétricas
sem que houvesse oneração nos valores pagos
de energia, além de possuir importante papel
no gerenciamento do projeto de construção de
nova central elétrica e grupo gerador, que dará
suporte às novas tecnologias a serem implantadas pelo hospital.

Ética de Enfermagem
É de direito que todas as instituições onde
exerçam atividades de enfermagem, institua 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
da profissão, além de ter a função educativa, consultiva, fiscalizadora e de assessoria.
A comissão de ética desta instituição cumpriu
o seu primeiro mandato de 2009-2013. Em dezembro de 2013 ocorreu eleição de nova chapa, onde
70% dos colaboradores da enfermagem votaram
elegendo uma nova chapa.
O Conselho Regional de Enfermagem elogiou
a adesão dos profissionais desta instituição e empossará nova comissão em 2014.

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, cabendo-lhes 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.
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Grupo de Trabalho de Humanização
Em 2013 o Grupo de Trabalho de Humanização foi reestruturado passando a contar com uma
equipe multidisciplinar e a ter suas ações implantadas com base em planejamentos específicos,
na busca de conduzir um processo permanente
de mudança da cultura de atendimento à saúde,
promovendo o respeito à dignidade humana,
garantindo a melhoria da assistência prestada,
possibilitando a integração entre os funcionários e buscando um bom ambiente de trabalho.
Por iniciativa do GTH a instituição implantou
novas ações e projetos que estão previstas para
iniciar já no ano de 2014, tendo como base as
diretrizes da Política Nacional de Humanização.

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
No ano de 2013 a Comissão atuou ativamente
para implantação de metodologia de gerenciamento correto dos resíduos. Para tanto foram
realizadas ações como: vistorias nas enfermarias
para o levantamento do quantitativo de lixeiras
de resíduos comuns e biológicos e padronização
do quantitativo de lixeiras de resíduos para os
quartos, construção de carro específico para armazenamento temporário do papelão, ampliação
e reforma do local de armazenamento externo de
resíduos comuns, químicos e biológicos, ampliação de bombonas nas enfermarias para descarte
dos vidros e ampolas de medicamentos, sendo as
mesmas devidamente identificadas por meio de
adesivos, padronização dos sacos de lixo utilizado
pelo hospital, seguindo as especificações técnicas da ABNT, passando a serem mais resistentes
e evitando assim a ruptura de resíduos biológicos
pelo pátio, adequação a lei ambiental no que diz:
O resíduo químico proveniente de equipamentos
de raio X, devem ser recolhidos por empresas autorizadas e licenciadas, troca de suportes de madeira dos Descarpark por suporte de alumínio e
aquisição de quatrocentas e trinta novas lixeiras,
devidamente identificadas e padronizadas para todas as enfermarias e setores do hospital.
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Farmácia e Terapia
No ano de 2013 a comissão de Farmácia e Terapia realizou inúmeras ações técnicas na busca
de aperfeiçoar o serviço prestado. Dentre estas,
podemos destacar os estudos para efetuar novas padronizações de medicamentos e materiais
médico hospitalar e também para analisar trocas de alguns medicamentos e materiais já padronizados, alem de implantação das planilhas
de conferência de estoque de medicamentos que
estão nos carros de emergência localizados em diversos setores.Outras ações importantes foram a
padronização da Solução de Ácido Peracético 0,2%
para a desinfecção de alto nível dos equipamentos
que estão na Central de Esterilização e de alguns
Antibióticos de amplo espectro do Laboratório Eurofarma, garantindo maior qualidade na ação contra as infecções. Foi realizada ainda uma mudança
na rotina de conferência das medicações de cada
paciente internado, que passou a ser nas próprias
seções, o que garante um número menor de erros,
trocas e perdas por quebra e/ou extravio.

Núcleo de Segurança do Paciente
O Núcleo foi implantado no ano de 2013, na
busca de colocar em prática protocolos que garantem maior segurança no tratamento dos pacientes. Para isso foram realizadas reuniões de
planejamento visando detalhamento das ações
que serão implantadas em 2014, atuando em
conformidade com a RDC 36.

Revisão de Óbitos
A comissão de revisão de óbitos é formada por
uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e funcionários do corpo administrativo, e tem como meta traçar o perfil da mortalidade hospitalar através da investigação dos óbitos,
fornecendo instrumentos de avaliação de qualidade
para os administradores da entidade.
Em 2013 a comissão esteve ativa se reunindo
mensalmente para realizar avaliações dos óbitos
hospitalares, visando melhorias na qualidade da
assistência e a redução do número de óbitos hospitalares.
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O Serviço de Capelania na Santa Casa

O

Serviço de Capelania da Santa Casa de
Cachoeiro,
desenvolvido pelo Capelão Pe. Junior Moreira, pela irmã Otília
e por voluntários e agentes
da Pastoral da Saúde, tem
como objetivo ser presença
solidária junto aos pacientes, aos familiares e aos servidores do hospital. Além de
oferecer apoio espiritual e
humano diante da enfermidade e do sofrimento, o grupo realiza ao longo do ano
inúmeras campanhas sociais
de fraldas geriátricas, material de higiene pessoal, toalhas
e kits de bebês em prol das
pessoas carentes internadas.
Um bonito trabalho que considera a pessoa humana de
forma integral e mostra a face
misericordiosa de Deus e da
Igreja também nos momentos difíceis da vida.
Em 2013 o Serviço de
Capelania fez a capacitação
de 20 novos voluntários que
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atuarão na instituição como agentes da Pastoral da Saúde, realizou distribuição de
rosas para os pacientes no dia das mães, fez entrega de Kits de Higiene pessoal no
dia dos pais, realizou uma média de 2 mil ações religiosos sendo estas: missas, atendimentos de orientação espiritual, confissões, distribuição de comunhão, momentos
de adoração ao santíssimo sacramento, unção dos enfermos, procissões e visitas domiciliares.
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Desenvolvimento Humano
No ano de 2013 o Setor de Recursos Humanos atuou na busca de qualificar e desenvolver os colaboradores para
que os mesmos pudessem prestar um serviço de excelência para a instituição em suas devidas áreas de atuação.
Para tanto esteve presente oferecendo suporte para a realização dos seguintes treinamentos:
Promoção de palestra “Marketing Pessoal” para
Secretárias e Recepcionistas do Hospital,

soal”, para Funcionários do Lar de Idosos Adelson Rebelo Moreira

Ciclo de Palestras: “Atendimento diferenciado ao
cliente” , “ Interferência Emocional em Equipes de
Trabalho” e “Gestão de Tempo e Organização do Trabalho” para treinamento dos setores de Laboratório
de Análises Clínicas e Raio X.

Oferecimento de Curso de Departamento Pessoal
para funcionárias do setor de Recursos Humanos.

Treinamento para Porteiros, realizado em parceria
com o SEST/SENAT.

Participação em treinamentos e atualizações em
nível nacionais nas áreas de Captação de recursos,
administração, informática, enfermagem e doação de
órgãos.

Promoção de palestra “Relacionamento Interpes-

N

Treinamento para funcionárias do Setor de Higienização.

Serviço de Satisfação

a Santa Casa Cachoeiro o Serviço de Satisfação tem um papel fundamental para o aperfeiçoamento da qualidade, portanto para garantir que a pesquisa de satisfação seja de acesso de
todos os pacientes e acompanhantes, a instituição criou alguns meios de comunicação como: formulários
específicos, urnas disponibilizadas em setores estratégicos e ainda a oportunidade de preenchimento da
pesquisa via site institucional, porém um diferencial é
a presença de um funcionário diariamente nas seções,
sendo responsável pelo acompanhamento do período
de internação dos pacientes. Este colaborador estimula o preenchimento da pesquisa de satisfação e monitora a hospedagem de nossos clientes.
Após o preenchimento do formulário, todas as
observações feitas são encaminhadas para as áreas
envolvidas, para emissão de parecer, que são monitorados mensalmente, gerando os índices de satisfação. Estes resultados passam a ser um indicador de
qualidade, possibilitando uma gestão para aprimoramento dos serviços, visto que os resultados representam oportunidades de melhorias para a instituição.
De modo geral, no ano de 2013 a instituição foi classificada como ótimo ou bom em 90% de seus serviços.
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A

Responsabilidade Social

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 aqueles
que, de forma direta ou indireta, relacionam-se com a
instituição.
O seu maior projeto de responsabilidade social
está na significativa contribuição para administra-

20

ção do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, um dos
maiores abrigos de idosos carentes da região, que foi
instituido como forma de acolher os idosos esquecidos por seus familiares no próprio hospital Santa Casa.
Atualmente o lar abriga um número de 60 idosos
e possui uma localização privilegiada, com amplo espaço físico, estruturas apropriadas e adaptadas para
idosos, área verde, campo de futebol, sala de leitura
e uma equipe multidisciplinar especializada.
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Em 2013 a Santa Casa Cachoeiro registrou um
considerável aumento no número de atendimentos
de Urgência e Emergência no Pronto Socorro, resultado da violência urbana e dos acidentes de trânsito na região sul. Entre 2009 e 2013 os acidentes
envolvendo motocicletas somaram um aumento
de 47%, os automobilísticos cresceram em 33% e
o número de atropelamento em 25%. O número de

xa de Juros
2013
69.359

vítimas de acidentes motociclísticos chegou a mais
de 2 mil pessoas neste período.
O número de internações no ano, foram 12.742,
o que reafirma a posição de filantropia da instituição, visto que mais de 80% é de pacientes do Sistema Único de Saúde, o que ressalta o empenho da
Santa Casa em cumprir sua missão institucional.

Evolução dos Atendimentos no Pronto Socorro (2009-2013)
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Como referência para toda região sul do Estado o hospital recebe pacientes de diversos municípios e também de outros como Rio de Janeiro e Minas Gerais, visto que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, além de ser
referência de atendimento para cidades litorâneas se localiza próxima da BR 101.

Movimento do Setor de Internação
de Acordo com a Procedência 2013
Classificação

INTERNAÇÕES

Nº Atend.

%

1º

Cachoeiro de
Itapemirim

7.708

60,5

2º

Marataízes

560

4,4

3º

Vargem Alta

480

3,8

4º

Itapemirim

472

3,7

5º

Castelo

340

2,7

6º

Atilio Vivacqua

320

2,5

7º

Presidente Kennedy

307

2,4

8º

Mimoso do Sul

302

2,4

9º

Rio Novo do Sul

296

2,3

10º

Muqui

234

1,8

Outros

1.723

13,5

12.742

100,00

Total de Internações

Mesmo com o funcionamento do Pronto Atendimento na área física do Ambulatório provisoriamente,
devido às obras de reforma e ampliação de um dos prédios da instituição, o ambulatório da Santa Casa Cachoeiro conseguiu manter o mesmo índice de atendimento do ano anterior.

Evolução dos Atendimentos Ambulatoriais (2009-2013)
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A Maternidade da Santa Casa Cachoeiro, classificada como risco habitual, tem realizado um trabalho
de conscientização sobre a importância do parto normal para mãe e para o bebê. A ação vai de encontro
à recomendação da Organização Mundial de Saúde e ao apelo feito pelo Ministério da Saúde, para que
os hospitais de todo o Brasil reduzam suas taxas de cesariana e incentivem o parto normal, visto que hoje
no país o parto deixou de ser um momento da mulher, para ser um procedimento cirúrgico, causando
várias implicações, tanto para a mãe quanto para o bebê.
O trabalho iniciado no final de 2013, ainda não reduziu o número de partos cesarianas realizadas
pela Santa Casa, porém suas ações de conscientização tem ganhado a adesão de médicos e pacientes
que chegam ao hospital.
No Setor de Centro Cirúrgico o resultado estatístico vem se mantendo em crescimento, fato também
direcionado devido ao número de cirurgias de emergência que são realizadas, decorrente de acidentes.

Evolução dos Procedimentos no Centro Cirúrgico (2009-2013)
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O Setor de Hemodiálise é um dos setores de maior movimento da instituição, devido ao grande número
de pacientes que aguardam pelo tratamento em fila de espera. Funciona em três turnos e nos últimos cinco
anos vem registrando um aumento em sua demanda, fato que fez com que a instituição investisse na troca de
algumas máquinas do setor, visando à aquisição de equipamentos modernos que irão qualificar e aprimorar o
atendimento.

Evolução dos Atendimentos Nefrologia
( Hemodiálises 2009-2013)
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O Diagnóstico é o primeiro passo para um tratamento seguro, em 2013 foram realizados 369.640 exames,
sendo estes laboratoriais e de diagnóstico por imagem.

Quadro
Geral
Exames
(2008-2012)
Quadro
Geral
dosdos
Exames
(2008-2012)
Procedimentos

2009

2010

2011

2012

2013

241.135

229.037

283.064

305.645

322.805

2.547

2.944

2.867

2.027

1.975

26.696

28.243

34.681

29.259

30.356

200

478

518

386

1.086

Eletrocardiograma

2.050

2.696

2.149

1.984

2.499

Ultrassonografia

3.787

4.736

4.880

5.128

5.691

Tomografia

3.136

4.046

4.613

4.005

5.228

279.551

272.180

332.772

348.434

369.640

Análises Clínicas
Anatomia Patológica
Radiologia
Endoscopia/Colonoscopia*

TOTAL

Fonte: Setor de Estatística - SCMCI/2013.
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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. Em 2013, devido à ampliação do número de profissionais no setor a instituição registrou um significativo aumento no número de seções e bons resultados comparando o tempo de internação, o
que resultou no início de um processo de implantação de fisioterapias noturnas, onde o paciente passará a ter
acompanhamento 24 horas.
Outra ação importante para aprimoramento do serviço de reabilitação foi a aquisição de mesa ortostática,
equipamento fisioterápico, que auxilia no tratamento de pacientes paraplégicos e tetraplégicos.
De acordo com pesquisas, no Brasil a prancha ortostática é utilizada geralmente em hospitais particulares
nas Unidades de Terapia Intensiva, proporcionando melhora de hemodinâmica, evolução do paciente interno,
estimulação sensorial, diminuindo os efeitos do imobilismo, auxiliando na prevenção de pneumonias associadas à ventilação, prevenindo úlceras de pressão, auxiliando na descarga de peso e na mecânica respiratória do
paciente. A Santa Casa Cachoeiro é o único hospital no sul do Estado a possuir esse tipo de equipamento e a
perspectiva de médicos e fisioterapeutas é de um benefício imensurável aos pacientes assistidos.

Reabilitação/Atendimentos Fisioterápicos (2009-2013)
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O Serviço de Hemoterapia tem importante papel para o melhor funcionamento dos atendimentos de Urgência e Emergência. No ano de 2013 foram realizadas inúmeras ações para captação e manutenção de doadores
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principais2010
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33484
28309
24654
26564
34903
Hemodiálises
de mulheres, visto que ainda existe alguns tabus que impede muitas delas a serem doadoras. Entre os anos de
2011 e 2013 foi registrado um aumento de 136% no número de doadores do sexo feminino.
Banco de Sangue
Caracterização das doações

2011 2012 2013

Comparecimento
Aptos
% Efetividade
Inaptos
Inaptos por sorologia

7835 7033 7543
5722 6077 6524
73%
1986
191

86%
819
156

86%
858
98

Doadores / sexo

2011 2012 2013

Var. 2011/2013 (%)

Mulheres doadoras

562 1024 1325
5160 5053 5199

135,77

Homens doadores

0,76

Fonte: Serv. Hemoterapia- SCMCI
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Evolução dos Atendimentos
Serviço Social (2009-2013)
Atendimentos
563518
0

2013

Atendimentos

2012

1400
2013
5668

2800

2012
2011
5.668 6053
5490

2010
4093

5.490
6.053
4.093
4.275

2011
2010
2009

4200

5600

7000

2009
4275

Atendimentos
563518

Região 1
Atendimentos

2009
2010
2011
2012
2013
2013
2012
2011
2010
2009
514169
568799
603000
602690
563518
5668
5490
6053
4093
4275

Evolução do Serviço de Nutricão e Dietética Refeições Servidas(2009-2013)
603.000

610000
585000

602.690

568.799

563.518

560000
535000
Região 1

2009
514169

2010
568799

514.169

510000

2009

2010

2011
603000

2012
602690

2011

2013
563518

2012

2013

610000

O serviço operacional de apoio, que contempla ações de transporte de pacientes, lavanderia, serviço de ar585000
quivo, esterilização, manutenção e reformas, lactário e transfusão de hemoderivados, mantém o melhor funcionamento de todo nosso serviço hospitalar, oferecendo suporte indispensável.
560000

Sistema de Produção Hospitalar (Serviços de Apoio / Assistência) - 2009-2013
535000

Setores / Serviços

Grandeza - Unidade

2009

2010

2011

2012

2013

Transportes

Km Rodados

79.543

65.418

72.667

89.910

92.659

Lavanderia

Kg Roupa

2010
328.056

2011
363.020

332.003

343.242

Arquivos

Unid. Atendimentos

16.651

13.669

14.453

16.406

14.355

Esterilização

Pacotes Esterilizados

535.763

551.989

521.783

500.126

437.840

Manutenção

Unid. Concertos

2.301

2.755

3.052

2.278

1.609

Lactário

ml Leite

1.049

1.755

1.169

1.020

608

Transfusões de
Hemoderivados

Transfusões / bolsas

6.371

6.049

5.850

5.574

5.474

510000

2009

2012
349.026 2013

Fonte: Setor de Estatística - SCMCI / 2012.

Fonte: Setor de Estatística - SCMCI/2013.
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N

Realizações

o ano de 2013 as obras de reforma e ampliação de um dos
prédios da instituição avançaram,
possibilitando a conclusão de dois andares, um que abriga a enfermaria feminina Nossa Senhora da Penha, que passou
de 22 para 34 leitos, e o outro que atende
aos setores de CTI e UADC que também
ampliou em 10 novos leitos. Atualmente a
obra está em fase de conclusão.
Reformas importantes também
foram feitas nas seções L e M e na área
externa dos prédios que ganharam nova
pintura.
O Projeto de Incêndio da instituição
foi concluído com a instalação de 23 hidrantes; foi implantado ainda sistema
de proteção de descarga atmosférica,
por meio de instalações de para-raios;
os pacientes e visitantes ganharam mais
segurança com a instalação de novos corrimões que foram colocados em locais
estratégicos e o início da construção de
uma subestação elétrica e grupo gerador
foi imprescindível para o melhor funcionamento do novo prédio que abrigará uma
carga elétrica maior com as ampliações
previstas.
No ano passado a instituição também

30

teve grande salto na elaboração de projeto civil e arquitetônico para um
novo arquivo, a ser construída em área externa ao hospital onde também
funciona o Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, uma instituição que
faz parte do Grupo Santa Casa. Também neste mesmo terreno em parceria como Instituto Pró Vitae, será construída uma nova lavanderia que
atenderá ao Lar e ao hospital, os projetos da nova lavanderia já estão prontos e as obras devem iniciar em poucos meses.
A Santa Casa Cachoeiro ainda elaborou em 2013 importante projeto
que visa estruturar a sua maternidade para atender ao programa da rede
cegonha, a ser implantado pelo Governo do Estado.
Outros avanços também foram feitos para garantir a segurança e o
conforto de nossos clientes, como a instalação de sistema de vídeo monitoramento e internet wi-fi em algumas enfermarias do hospital.
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N

Captação de Recursos

a Santa Casa Cachoeiro todas as ações de
captação de recursos estão centralizadas
em um setor específico, que tem como
finalidade fazer o gerenciamento e acompanhamento de processos e projetos a serem implantados, na busca de parcerias públicas, privadas
e com a mobilização de doações junto a pessoas
físicas.

Todo o trabalho executado tem como base a
demanda apresentada pelos setores e a necessidade de implantação de novos serviços e projetos
de ampliação e reestruturação.
Em 2013 esse trabalho conjunto resultou
em bons frutos para instituição, possibilitando a
aquisição de importantes equipamentos e o início
de processo de modernização tecnológica.

CAPTAÇÕES DE RECURSOS - SANTA CASA

ESTADUAL

CONCEDENTE /
DO ADOR

TIPO DOAÇÃO

VALOR
RECEBIDO (R$)

APLICAÇÃO

Governo do Estado
do Espírito Santo

Convênio nº. 19/2013

Projeto Subestação Obra e equipamentos

Governo do Estado
do Espírito Santo

Convênio nº. 29/2013

Aquisição de equipamentos

Emenda Parlamentar
- Glauber Coelho

Convênio nº. 62/2013

Emenda Parlamentar
- Glauber Coelho

759.517,95

759.517,95

2.946.925,01

2.946.925,01

Custeio

50.000,00

50.000,00

Convênio nº. 44/2013

Aquisição de equipamento
para Nefrologia e Ortopedia

70.000,00

70.000,00

Governo do Estado
do Espírito Santo

Emenda Parlamentar Hércules Silveira

Aquisição de equipamento
para Nefrologia

20.000,00

20.000,00

Governo do Estado
do Espírito Santo

Emenda Parlamentar Luzia Toledo

Aquisição de equipamento
para Nefrologia

20.000,00

20.000,00

3.866.442,96

3.866.442,96

Sub-Totais: R$

FEDERAL

VALOR TOTAL DO
CONVÊNIO (R$)

Emenda Parlamentar - ex Senador
Renato Casagrande

748439/2010

Investimentos

153.406,00

166.746,73

Emenda Parlamentar - Dep. Camilo
Cola

748441/2010

Investimentos

257.123,00

279.482,45

Emenda Parlamentar - ex Dep. Rita
Camata

749250/2010

Materiais Hospitalares

250.414,00

272.189,94

Emenda Parlamentar - Sen. Magno
Malta

748440/2010

Investimentos

123.608,00

123.487,04

Emenda Parlamentar - Dep. Camilo
Cola

757048/2011

Investimentos

1.930.600,00

1.930.600,00

Emenda Parlamentar - ex Senador
Renato Casagrande

762130/2011

Investimentos

107.600,00

107.600,00

Emenda Parlamentar - Dep. César
Colnago

774608/2012

Investimentos

224.740,00

224.740,00

Emenda Parlamentar - Sen. Magno
Malta

781312/2012

Investimentos

237.440,04

237.440,04
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FEDERAL

Emenda Parlamentar - Sen. Ricardo
Ferraço

775418/2012

Investimentos

DOAÇOES INSTITUTO
PRÓVITAE

DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

Sub-Totais: R$

Pessoa Jurídica/
Física

Doações Diversas

Generos Alimentícios
Material de Expediente
Medicamentos
Material Hospitalar
Material Manutenção
Material Permanente
Material Limpeza e Higiene
Material Copa e Cozinha

Sub-Totais: R$

Doações Diversas

Medicamentos
Bens de Pequeno Valor
Materiais Diversos
Materiais de Expediente
Generos Alimentícios
Material de Manutenção
Material de Limpeza e Higiene
Material de Copa e Cozinha
Materiais Hospitalares
Material Permanente

Sub-Totais: R$
Total Geral - R$

32

202.500,00

3.544.786,20
490,16
650,00
18.219,75
21.318,90
1.750,00
1.198,00
1.627,95
612,50

45.867,26
8.084,68
1.269,01
45,00
215,37
1.648,30
996,00
11.694,41
2.919,00
11.706,25
2.642,07

41.220,09

202.500,00

3.544.786,20
490,16
650,00
18.219,75
21.318,90
1.750,00
1.198,00
1.627,95
612,50

45.867,26
8.084,68
1.269,01
45,00
215,37
1.648,30
996,00
11.694,41
2.919,00
11.706,25
2.642,07

41.220,09
7.498.316,51
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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 restruturação dos serviços
prestados pelo Sistema Único de Saúde.
O Projeto que funciona a partir de doações
estimuladas por serviço de telemarketing, visa
melhorias constantes na realização dos serviços
prestados. Atualmente as ações do projeto abrangem todo o Estado com foco especial para a região
sul.
Desde sua implantação em 2009 até o momento foram arrecadados um valor bruto médio de R$

1.250 milhões em doações, revertidas para pequenas reformas de manutenção das enfermarias SUS e
reparos na rede elétrica.

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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Santa Casa Castelense

*Dados apurados com base no CNES – disponível em www.cnes.datasus.gov.br
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PANORAMA GERAL

Capacidade Instalada:

Total Geral de Leitos:57
Leitos SUS:41
Leitos Particular/ Convênios:16
Sala cirúrgica:4
Corpo Clínico:34
Colaboradores:139
Área construída: 3898,45 M²

Especialidades:
Ginecologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Cardiologia
Ortopedia
Obstétrica
Pediatra

Serviços Assistenciais
Pronto Socorro
Centro Cirúrgico
Maternidade
Laboratório de Análises Clínicas
Diagnóstico por imagem
Serviço de Nutrição e Dietética
Agência Transfucional

Convênios
Unimed
Banescaixa
Cesan
Bradesco Saúde
Saúde Caixa
Cassi
Correios
Polícia Militar
Capsaúde.
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Projetos e Ações
Caminhada Ecológica
Por meio de atuação da Cipa, no ano de 2013 a Santa Casa
Castelense iniciou projeto de Caminhada com seus colaboradores, visitando duas rotas: Fazenda das Flores e NEAC.
Reunião de Gestantes
Realizada mensalmente com o objetivo de orientar as
gestantes e acompanhantes quantos as normas e rotinas
do hospital, bem como o comportamento das gestantes e
cuidados com o recém-nascido. No ano de 2013 participaram do projeto um número de 416 pessoas entre gestantes
e acompanhantes.
Motivação do Colaborador
No ano de 2013, a Santa Casa Filial Castelo desenvolveu um
intenso trabalho na busca promover a satisfação e o desenvolvimento de seus colaboradores através da motivação,
para tanto foram realizadas as seguintes ações:
Comemoração dos aniversariantes do mês
Festa Junina
Festa de Confraternização dos colaboradores

Cursos e Treinamentos
Educação Continuada
Durante o ano de 2013 foram realizadas diversas horas de educação continuada nas áreas de
enfermagem, higienização, lavanderia, SND, farmácia e recepção, visando melhoria de processos
de trabalho, melhoria de rotinas e humanização do ambiente.
Treinamentos
Com foco no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de todos os profissionais, foram realizadas 404 horas
de treinamento.
36
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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:
Controle de Infecção Hospitalar - CCIH
Prevenção de acidentes – CIPA
Ética de enfermagem
Ética Médica
Farmácia e Terapia
Plano Operativo Anual
Revisão de óbitos
Grupo de Trabalho de Humanização – GTH
Revisão de Prontuários

Realizações
No ano de 2013 a Santa Casa Castelense colocou em prática importantes ações na busca de aperfeiçoar os
trabalhos executados na instituição dentre estas podemos destacar a reforma dos vestiários, aquisição de novos
equipamentos a padronização de Uniformes dos colaboradores e a aquisição de um veículo para carga.
Através de captação de recursos, o hospital gerenciou novos convênios a nível municipal, estadual e federal,
que contemplavam além do custeio dos serviços, investimentos em equipamentos e materiais.
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CAPTAÇÕES DE RECURSOS - SANTA CASA CASTELENSE
TIPO DOAÇÃO

VALOR
RECEBIDO (R$)

VALOR TOTAL DO
CONVÊNIO (R$)
R$ 73.000,00

773273/2012

Mesa de Cabeçeira, Escadas
de 2 degraus, Camas e Carro
de Emergência

R$ 73.000,00

Ricardo Ferraço

775418/2012

Arco Cirúrgico

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

Emenda Parlamentar - Dep.
Glauber Coelho

Convênio N°. 60/2013

Aquisição de Equipamentos - Nutrição e Dietética

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

Fiat Strada Working FAB.
MOD/ 2013, Despesas com
Emplacamento e Gasolina

Associação das
Voluntárias Pró
Santa Casa de
Misericórdia de
Castelo

UNIMED SUL
CAPIXABA
PESSOAS
FÍSICAS

PESSOAS FÍSICAS

R$ 29.516,37

R$ 29.516,37

Canecas, Potes,
Organizadores, Garfo,
Frigideira, Tabua,
Colher, Xícaras, Faca,
Pegador, Pratos, Maxi
Termo, Descascador
e Boleador, Cutelo,
Caçarola, Pulverizador,
Rodos, Copos, Lixeira,
Caixa Plástica

Utensílios para SND e
Higienização

R$ 3.584,94

R$ 3.584,94

Freezer Vertical de 280 Litros

Armazenamento de Bolsas de
Sangue / Agência Transfusional

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

Cobertores, Lençóis,
Fronhas, Camisas,
Campo de lona duplo e
simples, Calças, Shorts,
Enrolador de Flanela,
Sacos, Aventais, Pares
de perneira, Panos,
Talas, Cortina, Guardanapo, Capas, Rolos,
Toucas, Toalha de Banho,
Compresas pequenas e
grandes, Honorários de
costureiras e aviamentos.

Enxoval do Hospital

R$ 47.409,78

R$ 47.409,78

Suspensão da Tapagem
Corredor da Lavanderia

Adequação das necessidades estruturais

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

Carne Moída

Mantimentos

R$ 4.599,51

R$ 4.599,51

YELLOW STONE

UNIMED SUL
CAPIXABA

Serviços Gerais da
SCMCI - Filial

R$ 92.660,60

Chapa Polida Granito Amarelo/6 Chapas Polidas 3 cm
Santa Cecília com trinca

Bancada para SND

R$ 1.765,58

Pinças, Cabo Bisturi, Tesouras, Afastador, Aspirador,
Porta Agulha, Trocater de
Cistostomia Sonda

Instrumentos
Cirúrgicos

Leitor de Fenda
Padrão Unimed

Leitura de Cartões
da Unimed

R$ 413,00

R$ 413,00

Investimento na
estrutura do hospital

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Valor em dinheiro

Total Geral - R$

38

APLICAÇÃO

Ana Rita

STONE MARMORES E
GRANITOS DE
EXPORTACAO
LTDA

ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO

ESTADUAL

FEDERAL

CONCEDENTE /
DO ADOR

R$ 4.787,00

R$ 1.765,58

R$ 4.787,00
R$ 5.200,00

R$ 393.626,18

R$ 1.000,00

R$ 393.626,18
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Banco de Sangue
Caracterização das doações

2011 2012 2013

Comparecimento
Aptos
% Efetividade
Inaptos
Inaptos por sorologia

7835 7033 7543
5722 6077 6524

Movimento Hospitalar73%

1986
191

Internações

Doadores / sexo

86%
819
156

86%
858
98

2011 2012 2013

Var. 2011/2013 (%)

Em 2013 houve umMulheres
significatidoadoras
vo crescimento de 20%
atendimento
na clínica
562 no
1024
1325
135,77cirúrgica, que está relacionado ao hospital ter entrado
nodoadores
programa de cirurgias
eleti5053
vas em
parceria com0,76
o governo Federal e Estadual,
Homens
5160
5199
tendo sido o único hospital a atingir a meta pactuada de procedimentos eletivos cirúrgicos.

INTERNAÇÕES POR CLÍNICA
Pediátrica

468
461

Obstétrica

506
462

Cirúrgica

670

804
1648

Médica

2013

2052

2012

Centro Cirúrgico
O aumento das cirurgias eletivas também resultou no aumento do movimento de Setor de Centro Cirúrgico
para cirurgias de pequeno porte.

CENTRO CIRÚRGICO
2013

CENTRO CIRÚRGICO

513

1661
1962
922
403 312

722
2012

1146

URGÊNCIA

ELETIVAS

Nº Cirurgias
pequeno porte

2012

Nº Cirurgias
Médio Porte

543 502

Nº Cirurgias
Grande Porte

2013
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Pronto Socorro

sus

Particular

Unimed

Outros

% DE ATENDIMENTOS DO P.S POR
CONVÊNIO EM 2013
4%

3%
0%

93%
sus

Particular

Unimed

Outros

TOTAL ATENDIMENTOS: 46.948

SUS

Serviço de Diagnósticos
Raio X

EXAMES LABORATORIAIS 2013

6%
5%

OUTROS

0%

157

UNIMED

1.699

PARTICULAR

89%
SUS
UNIMED
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PARTICULAR
OUTROS

3.016

SUS

SUS
Particular
Unimed
Outros

87.121

!

5056
263
19
337
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Financeiro
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ 27.187.087/0001-04
Cachoeiro de Itapemirim – ES
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Aplicação financeira
Contratualização SUS a receber
Contas a receber - Convênios
Subvenção a Receber
Estoques diversos
Adiantamento a fornecedores
Demais contas a receber
Despesas antecipadas
NÃO CIRCULANTE
Direitos de longo prazo
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Valores a classificar

Nota
6
7
8
8

4.110.234
6.598.351
4.106.939
2.801.613

9

1.526.955
569.767
1.877.342
11.186
21.602.387

8

10

Imobilizado
Prédios e terrenos
Equipamentos e instrs. Médicos e cirúrgicos
Móveis e utensílios
Instalações
Veículos
Computadores e periféricos
Outras imobilizações
(-) Depreciação acumulada
11
Intangível
Softwares
Serviços de Implantação de Softwares
(-) Amortização acumulada
12
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2012

871.144
2.449.500
2.509.928
2.453.301
3.381.837
1.155.408
115.695
332.340
16.469
13.285.621

91.979

Investimentos

TOTAL DO ATIVO

Valores em R$
2013

300
1.303.742
1.304.042
2.159
2.159

1.303.742
1.395.720
2.159
2.159

27.602.865
6.044.221
1.765.558
1.201.527
294.943
431.688
60.085

24.003.343
8.614.149
1.612.686
1.201.047
260.579
1.566.878
5.821

(1.279.674)
36.121.212

(2.185.107)
35.079.396

1.333.930
1.363.595

1.333.930
1.363.595

(1.121.453)
1.576.072

(776.323)
1.921.202

39.003.484

38.398.477

60.605.871

51.684.098
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PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores de materiais e serviços
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas
Provisões para processo
Honorários médicos a pagar
Acordos trabalhistas a pagar
Obrigações tributárias e fiscais
Parcelamentos a pagar
Subvenções a realizar
Demais contas a pagar

NÃO CIRCULANTE
Obrigações de longo prazo
Parcelamentos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Obrigações com serviços
Provisão para contingências
Demais contas a pagar

Nota

13
14

15
21.b

15
13
17
16

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Ajuste de exercício anterior
Ajuste de avaliação patrimonial
Superávit/Déficit do exercício
18
TOTAL DO PASSIVO

Valores em R$
2013
1.476.285
4.237.490
3.629.173
80.000
45.268
76.109
370.253
1.384.633
6.679.510
2.622.685
20.601.406

15.275.783
12.235.463
1.982.351
656.876
160
30.150.633

2012

2.162.175
2.329.816
3.598.628
21.694
102.948
398.403
983.486
5.425.052
942.562
15.964.765

16.968.086
3.118.325
2.078.351
1.196.765
23.361.527

12.357.807
(1.443.480)
(1.075.384)
14.889
9.853.832

9.716.817
1.291.471
1.349.519
12.357.807

60.605.871

51.684.098
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
Valores em R$
2013
2012
Nota
RECEITA OPERACIONAL
Contratualização SUS
19
45.242.969
39.242.477
Serviços conveniados
19
9.534.122
9.969.494
Pacientes particulares
19
2.901.451
2.775.852
Demais serviços hospitalares
58.409
Subvenções federal
21.a
986.429
Subvenções estadual
21.a
2.163.939
2.570.279
Convênio municipal por prestação de serviços
75.000
Subvenções municipal
21.a
15.000
195.000
Contribuições e doações
20
585.902
768.850
Benefício social e fiscal usufruído
27
10.532.355
9.751.684
Outras receitas operacionais
909.340
844.799
Voluntariado
24
68.771
56.831
Glosas diversas
19
(776.434)
(132.274)
72.222.255
66.117.992
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com pessoal
(21.933.488)
(18.814.724)
Serviços de terceiros
(20.457.236)
(18.349.633)
Medicamentos e materiais hospitalares
(10.274.693)
(9.122.861)
Tributárias e contribuições
(10.569.914)
(9.906.005)
Depreciação de bens
(632.682)
(1.502.053)
Amortização de softwares
(345.130)
(413.320)
Aluguéis de imóveis e equipamentos
(227.087)
(299.020)
Arrendamentos
(1.800.000)
(1.800.000)
Energia elétrica
(802.650)
(854.365)
Água e esgoto
(428.560)
(385.612)
Despesas com informática
(483.508)
(371.585)
Materiais de manutenção e escritório
(54.786)
(56.492)
Comunicação
(214.026)
(209.180)
Alimentação
(447.332)
(343.714)
Transporte
(33.763)
(15.396)
Constituição de provisões
(389.039)
Despesas gerais e administrativas
(416.792)
(469.804)
Voluntariado
24
(68.771)
(56.831)
Baixa de imobilizado
(698.801)
(70.278.260)
(62.970.594)
Superávit Operacional

1.943.995

3.147.398

Despesas financeiras
Receitas financeiras

(2.380.369)
451.264
(1.929.106)

(1.896.394)
98.514
(1.797.879)

14.889

1.349.519

Superávit/Déficit do exercício
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
Valores em R$

DESCRIÇÃO

2013

Resultado liquido do período

2012

14.889

1.349.519

(+/-) ajustes do imobilizado

(1.075.384)

-

Total do Resultado abrangente do Exercício

(1.060.495)

1.349.519

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
Valores em R$
PATRIMÔNIO
SOCIAL

SALDO EM 31/12/2011
Ajuste de exercicios anteriores

9.768.167

SUPERÁVIT/
DÉFICIT DO
EXERCÍCIO
(51.350)

1.291.471

TOTAL

9.716.817
1.291.471

Ajuste de imóveis ao valor de mercado
Superávit do exercício

SALDO EM 31/12/2012
Incorporação de resultado

1.349.519

1.349.519

11.059.638

1.298.169

12.357.807

1.291.471

(1.291.471)

-

Ajuste de exercicios anteriores

(1.443.480)

(1.443.480)

Ajuste de imóveis ao valor de mercado

(1.075.384)

(1.075.384)

Superávit do exercício
SALDO EM 31/12/2013

9.832.245

14.889

14.889

21.587

9.853.832
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO – MÉTODO INDIRETO
Valores em R$
2013
Superávit (déficit) ajustado
Superávit/Déficit do exercício
Ajuste ao superávit:
Depreciação e amortização
Provisões para contingências
Provisões trabalhistas
Baixa do imobilizado (perda)

2012

14.889

1.349.519

977.812
389.039
331.676
698.801

1.915.373

Redução (Aumento) nas contas a receber
Redução (Aumento) nos estoques
Redução (Aumento) nas despesas antecipadas
Redução (Aumento) nas demais contas a receber
Aumento (Redução) nas contas do passivo

(1.945.324)
(371.547)
(5.283)
(1.907.396)
400.935

(3.410.111)
274.265
(9.355)
247.418
5.543.946

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

(1.416.397)

5.911.055

Aquisição de imobilizado
Baixa de imobilizado

(3.396.468)

(3.036.786)
1.945

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

(3.396.468)

(3.034.841)

Aumento de Caixa por Subvenções recebidas
Redução de Caixa por Subvenções realizadas
Ajustes positivos /negativos de exercícios anteriores
Avaliação de imovel a valor justo
Empréstimos (pagos) tomados

7.059.511
(2.593.503)
(1.443.480)
(1.075.384)
10.253.662

1.291.471
(2.575.780)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

12.200.806

(1.284.309)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

7.387.941

1.591.905

3.320.645
10.708.585

1.728.740
3.320.645

7.387.941

1.591.905

Demais variações:

Disponibilidades no início do exercício
Disponibilidades no final do exercício
Aumento (diminuição) líquida de caixa e equivalente
de caixa
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
Valores em R$
2013
2012
1. RECEITAS
Prestação de serviços na área da saúde
Receitas de subvenções e doações
Outras receitas

56.902.109
3.751.270
967.750
61.621.129

51.987.823
3.534.130
787.525
56.309.477

Medicamentos e materiais hospitalares
Serviços de terceiros, energia e outros
Outras despesas hospitalares

10.274.693
23.642.895
783.599
34.701.187

9.122.861
20.585.976
469.804
30.178.641

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

26.919.942

26.130.836

977.812

1.915.373

25.942.130

24.215.463

451.264

98.514

26.393.393

24.313.977

21.933.488
37.559
4.407.457
14.889

18.814.724
154.321
3.995.413
1.349.519

2. MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

4. RETENÇÕES
Depreciação e amortização
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA
ENTIDADE (3-4)
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Juros e aluguéis
Superávit/Déficit do exercício
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A entidade foi fundada em 27 de janeiro de 1900, tem 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. REGISTROS E INSCRIÇÕES LEGAIS
A entidade possui os seguintes registros e inscrições:
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CNPJ/MF nº 27.187.087/0001-04;
Inscrição Estadual nº 080.043.84-4;
Inscrição no Conselho Federal de Medicina do Estado do Espírito Santo nº 2.1-ES-38-22;
Requerimento de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS, conforme processo nº 111265/2012-13, encaminhado ao Ministério da Saúde em
29/06/2012, conforme determina o art. 35, da Lei nº 12.101, de 17/11/2009, com validade
temporária até a decisão sobre o requerimento de renovação, tempestivamente apresentado,
nos termos do art. 24, da mencionada Lei.
Certificado de Utilidade Pública Federal, emitido pelo Departamento de Justiça, através da
Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação,
concedido pelo Decreto, s/nº, publicado no D.O.U. de 28/11/1984;
Declaração de Utilidade Pública Estadual, concedida pelo Governo de Estado do Espírito Santo,
através da lei nº 2.685, de 14 de dezembro de 1971, publicada no D.O.E. de 18/12/1971;
Reconhecida como de Utilidade Pública Municipal, pela Lei nº 37, de 11 de junho de 1921, e
promulgada pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em 20/06/1921, fazendo
jus à manutenção do título, conforme Certidão de 01/10/2008;
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos aos tributos federais e
à divida ativa da União, emitida em 27/02/2014, com validade até 27/08/2014, 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 15/01/2014, com validade até 15/07/2014, junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, nº 2014104847 Matriz e
2014104848 Filial, emitidas em 12/03/2014, pelo Governo do Estado do Espírito
Santo/Secretaria de Estado da Fazenda, com validade até 10/06/2014.
Certidão Negativa de Débitos nº 186977, emitida em 11/03/2014, pela Secretaria Municipal de
Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim, com validade até 10/05/2014;
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 23/11/2008, diário nº 3309, com solicitação de renovação em 29/06/2012
(última revalidação corresponde ao período de 01/01/2010 a 31/12/2012) ; e
Certificado de Regularidade do FGTS da Matriz e da Filial, emitidos pela Caixa Econômica
Federal, ambos em 21/02/2014, com validade até 20/03/2014.

SANTA CASA CACHOEIRO

Relatório 2014.indd 48

14/07/14 14:21

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara ter adotado integralmente as normas contábeis consubstanciadas na NBC TG
1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255,
de 10/12/2009, aplicável às Entidades sem Finalidade de Lucros nos termos da Interpretação
Técnica ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409, de
21-09-2012, em face da oportunidade concedida pela Norma Brasileira de Contabilidade CTG 1000
– Adoção Plena da NBC TG 1000, de 30/08/2013. Inclusive observou a isenção prevista no item
35.10, Seção 35, da NBCT 1000, relacionada ao custo atribuído (deemed cost) para o imobilizado e
propriedades para investimento(Nota 9).
4. 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 data de transição para a ITG 2002, conforme determinado na Norma Brasileira de Contabilidade
CTG 1000 – Adoção Plena da NBC TG 1000, de 30/08/2013, foi 1º de janeiro de 2013. Os eventuais
ajustes que deveriam ser reconhecidos nas demonstrações financeiras do exercício social findo em
31 de dezembro de 2012, apenas para fins comparativos, não foram efetuados em razão dos
custos envolvidos para sua realização.
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, e a revisão dos
custos históricos dos bens do ativo imobilizado e utilização da prática do custo atribuído (deemed
cost), conforme Nota 9.
4.1.

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.
4.2.

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
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são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor.
4.3.

Aplicações financeiras

As aplicações financeiras registradas no ativo circulante são instrumentos financeiros classificados
como mantidos para negociação, na categoria "ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado (superávit)”, e registrados ao custo de aquisição, atualizado pela taxa
contratada e ajustado ao seu valor de mercado em contrapartida do superávit do exercício. As
cotas dos fundos de investimento são registradas pelo valor da última cota disponível, informado
pelo administrador do fundo.
4.4.

Instrumentos financeiros

A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor
justo por meio do resultado (superávit) e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. Os recebíveis são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado
ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12
meses após a data do balanço (classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis da
entidade compreendem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a receber.
Os recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando método da taxa de juros efetiva. A
entidade não possui ativos financeiros que requerem a mensuração ao valor justo por meio do
resultado e empréstimos.
4.5.

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.
4.6.

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.
4.7.

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.
A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear, utilizando taxas que levam em
consideração a vida útil dos bens, conforme segue:
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Imobilizado
Equipamentos Médico
Equipamentos de TI
Veículos

Média/vida útil (em anos)
6,62
2,73
15,29

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.
Em 2013 a entidade ajustou seus principais itens do ativo imobilizado, baseada no conceito de
custo atribuído (deemed cost) previsto na Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 10 –
Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento,
aprovada pela Resolução CFC nº 1.263/09.
4.8.

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.
4.9.

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.
4.10. 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.
4.11. Subvenções governamentais
(a) Subvenções para custeio
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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". Adicionalmente, o bem adquirido ou construído é contabilizado como ativo
imobilizado e depreciado pela sua vida útil normal estimada.
4.12. 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.
4.13. Demais passivos circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e
variações monetárias incorridas.
4.14. 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.
4.15. Apuração do superávit
As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência. As
receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os
seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de
contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado;
e (d) o recebimento seja provável.
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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5. 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) provisão para créditos de liquidação duvidosa;
(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.
6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2013
123.128,15
523.747,78
3.463.159,38
199,10
4.110.234,41

Caixa
Bancos c/Movimento
Cotas de fundo de investimento
Caderneta de poupança
Total

2012
98.425,12
772.718,90
2.449.500,49
3.320.644,51

7. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Recursos obtidos de órgãos públicos com finalidade específica:

Modalidade
CDB/RDB
Cotas de Fundo de Investimento
Caderneta de Poupança
Total

Rendimento
médio (% a.a.)
8,6
7,35
6,31

2013
5.311,90
330.405,91
6.262.633,01
6.598.350,82

2012

8. CONTAS A RECEBER
(a) Referem-se a valores a receber do SUS, convênios e outros, conforme demonstrado no quadro
seguinte:

Convênios e/ou planos de saúde
Sistema Único de Saúde
Particulares
Subvenções a receber
A receber Santa Casa de Castelo
A receber da Prefeitura de Castelo
Demais conta a receber
Contas a receber Circulante

2013
1.239.752,49
4.106.939,28
46.490,44
460.303,23
1.515.370,10
1.417.038,29
8.785.893,83

2012
1.511.558,50
2.509.927,85
41.742,30
3.381.836,57
178.303,23
900.000,00
154.036,03
8.677.404,48
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(b) Contas a receber de clientes por idade de vencimento

A vencer
Vencidas
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 180 dias
Total

2013
1.495.304,05
7.290.589,77
1.202.584,68
2.904.354,60
1.563.064,94
629.476,61
991.108,94
8.785.893,83

2012
2.640.521,56
3.018.552,13
1.306.520,62
829.852,26
158.614,55
189.739,33
533.604,03
8.677.404,48

9. ESTOQUES

Medicamentos e materiais hospitalares
Almoxarifado
Animais bovinos
Total

2013
1.105.088
291.622
130.245
1.526.955

2012
899.912
185.082
70.415
1.155.408

10. 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 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.
11. IMOBILIZADO

Custo
Edificações/Benfeitorias
Instaçaões
Equip. hospitalares
Móveis e Utensílios
Equipamentos de TI
Veículos
Terrenos
Imobil. emandamento
Edific./benfeit. (Asílo)
Equip. hosp. (Asílo)
Móveis Utens. (asílo)
Terrenos (Asílo)
Depreciações e amortizações acumuladas
Total
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2013

2012

8.635.327
1.201.527
6.011.551
1.732.396
431.688
294.943
16.748.792
60.085
1.090.016
32.670
33.162
1.128.729
(1.279.674)
36.121.212

9.106.809
1.201.527
8.581.479
1.579.524
1.566.878
260.579
13.032.924
5.821
896.128
32.670
33.162
967.482
(2.185.107)
35.079.396
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Baseada na isenção prevista no item 35.10, Seção 35, da Norma NBC TG 1000, aprovada pela
Resolução CFC nº 1.255, de 10/12/2009, e considerando a prerrogativa concedida pela Norma
Brasileira de Contabilidade – CTG 1000, de 30/08/2013, item 4 (b), a entidade optou pela adoção
da prática de revisão dos custos históricos dos bens do ativo imobilizado e utilização da prática do
custo atribuído (deemed cost) na data de 31 de dezembro de 2013, conforme prevê a Norma
Brasileira de Contabilidade – ITG 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial do Ativo Imobilizado
e à Propriedade para Investimento, aprovada pela Resolução CFC nº 1.263/09. A determinação do
custo atribuído (deemed cost) foi fundamentada em laudos de avaliação emitidos por Edimar
Augusto Rabello – Avaliador CRECE – ES 4104-F CNAI 002581 e Gustavo Godoi Vieira – Engenheiro
Eletricista – CREA ES-015918/D. Os efeitos decorrentes dessa revisão foram registrados na conta
de outros resultados abrangentes e serão transferidos para a conta de superávit ou déficit
acumulados à medida que esses ativos forem sendo depreciados, amortizados ou baixados em
contrapartida do resultado. Os ajustes ao custo atribuído (deemed cost) e as movimentações
ocorridas no período se acham demonstrados no quadro seguinte:

Edificações/benfeitoria
Instaçaões
Equip. hospitalares
Móveis e Utensílios
Equipamentos de TI
Veículos
Terrenos
Imobil. Em andamento
Edific./benfeit. (Asílo)
Equip. hosp. (Asílo)
Móveis Utens. (asílo)
Terrenos (Asílo)
Sub-total
Depreciação
Total

Saldo em 2012
9.106.809
1.201.527
8.581.479
1.579.524
1.566.878
260.579
13.032.924
5.821
896.128
32.670
33.162
967.482
37.264.503
(2.185.107)
35.079.396

Movimentação em 2013
Ajustes
Aquisições
(471.482)
(2.569.928)
152.871
(1.135.190)
34.364
3.715.868
54.264
193.888
161.247
(71.233)

207.135

Saldo ajustado
8.635.327
1.201.527
6.011.551
1.732.396
431.688
294.943
16.748.792
60.085
1.090.016
32.670
33.161
1.128.729
37.400.885
(1.279.673)
36.121.212

12. INTANGIVEL
A movimentação do saldo para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 está assim
representada:
2012
Custo
Software
Serviço Implantação Sistema TI
Amortizações acumuladas
Total do Intangível

1.333.929,93
1.363.594,90
(776.322,76)
1.921.202,0

Adições

Baixas

2013

1.333.929,93
1.363.594,90
345.130,46 (1.121.453,2
345.130,46 1.576.071,6

13. 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 não foram dadas garantias, e são
demonstrados conforme segue:
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Vencimento
Taxa
da última
pactuada Circulante
parcela
ao ano (%)
Instituição financeira:
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Sulcred
Santander
B. Brasil - Rotativo
B. Brasil - Rotativo
Total

07/01/17
10/05/20
26/10/27
19/02/18

15,12
12,00
12,00
11,64
16,67
20.27

1.290.674
549.850
82.774
1.416.292
397.900
500.000
4.237.490

Não
Circulante
3.137.029
4.194.988
640.940
4.262.506

12.235.46

2013

2012

Total

Total

4.427.703
4.744.838
723.714
5.678.798
397.900
500.000
16.472.95

3.741.344
808.897
397.900
500.000
5.448.141

Nos contratos de empréstimos da entidade não existem cláusulas de compromissos ou restritivas
(covenants).
A movimentação dos saldos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 está assim
representada:

Capital de giro
Sulcred acordo Judicial
B. Brasil Rotativo
Total

2012
3.741.344
808.897
897.900
5.448.141

Novos
contratos Pagamentos
11.300.000 (3.135.193)
(247.747)

Juros
2.945.188
162.565

(3.382.940)

3.107.753

11.300.000

2013
14.851.339
723.714
897.900
16.472.953

Os vencimentos da parcela registrada no passivo não circulante estão demonstrados a seguir:
2013
2015
2016
2017
2018
Superior a 2018
Total

3.906.334
3.493.471
2.091.119
1.207.467
1.537.072
12.235,463

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Salários a pagar
13 e Férias
FGTS
INSS
Total

2013
1.217.763,95
2.051.627,19
217.267,87
142.513,80
3.629.172,81

2012
1.356.506.05
1.935.461,55
182.318,26
124.342,30
3.598.628,16

15. PARCELAMENTOS A PAGAR
Referem-se a parcelamentos de impostos federais, FGTS, multas trabalhistas, contas de energia e
outros, conforme demonstrado a seguir:
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Vencimento
da última
parcela
Circulante
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
FGTS, conforme confissão de
dívida e compromisso firmado
com a Caixa Econômica Federal
em 21/01/2008
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

25/09/21

Não
Circulante

2013

2012

Total

Total

207.773

9.011.012

9.218.785

9.183.194

554.782

4.743.064

5.297.876

6.001.879

70.078

835.203

905.281

930.621

552.000

506.000

1.058.000

1.610.000

1.384.633

180.503
15.275.783

30/10/27

16/10/15
180.503
225.879
16.660.416 17.951.573

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, vencível em 21/05/2014, os débitos de
FGTS que ela possuía junto aos seus empregados estarão 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.
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16. 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$
2013
496.676
160.200
656.876

Descrição
Processos cíveis
Processos fiscal/tributário
Total

2012
1.036.565
160.200
1.196.765

A movimentação da provisão é demonstrada como segue:

Saldos em 31 de dezembro de 2011
Adições
Deduções
Saldos em 31 de dezembro de 2012
Adições
Deduções
Saldos em 31 de dezembro de 2013

Natureza dos riscos
Trabalhistas
Cíveis
160.200
1.116.565

Total
1.276.765

80.000
1.036.565
419.039
958.928
496.676

80.000
1.196.765
419.039
958.928
656.876

160.200
160.200

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 R$ 191.576,25.
17. OBRIGAÇÕES COM SERVIÇOS
Referem-se a valores devidos a prestadores de serviços, classificados no longo prazo, os quais
foram reduzidos neste exercício, como segue:

Descrição
Prestadores de serviços médicos
Fornecedores a pagar
Total

Valores R$
2013
2012
1.874.381
1.874.381
107.970
203.970,19
1.982.351
2.078.350,86

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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.
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Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social.
No presente exercício social foi incorporado ao patrimônio o superavit de R$ 14.889,16, apurado
em 31 de dezembro de 2013 menos ajustes de avaliação patrimonial (1.075.383,89) e ajuste de
exercícios anteriores (1.443.479,99) decorreu da retificação de anos anteriores.
19. RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE

Convênios e/ou planos de saúde
Atendimentos particulares
Atendimento ao SUS
Glosas
Total

2013
9.534.122
2.901.451
45.242.969
(776.434)
56.902.108

2012
9.969.494
2.775.852
39.242.477
(132.274)
51.855.549

2013
414.429
171.473
585.902

2012
619.890
148.960
768.850

20. RECEITAS COM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E OUTRAS

Donativos em dinheiro
Donativos em materiais
Total

Os donativos advém de diversas empresas; particulares e pecuaristas da região com doações de
animais bovinos para abastecimento do serviço de nutrição.
21. RECEITAS COM AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS
a)

Convênios já transferidos para receita referentes a aquisições no exercício de 2013.

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo
Subvenções para investimento Federal
Subvenções Municipal
Total

2013
2.163.939
986.429
15.000
3.165.368

2012
2.570.279
195.000
2.765.279

b)
Convênios diversos celebrados com a União e o Governo do Estado do Espírito Santo,
discriminados a seguir, para aquisição de equipamentos, reforma e ampliação do serviço de
urgência e emergência:
Número
003/2008
032/2013
062/2013
060/2013
044/2013
299/2013
029/2013
781312/12

Valor R$
Estado do Espirito Santo
2.813.232,34
40.000,00
50.000,00
20.000,00
70.000,00
759.517,95
2.946.925,01
237.440,04

Saldo a realizar

União

116.416,44
50.000,00
19.960,00
5.962,55
558.534,65
2.243.814,85
237.440,04
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762130/11
774608/12
773273/12
775418/12
748440/12
748439/201
749250/201
748441/201
757048/201
757921/201
Total

107.600,00
224.740,00
73.000,00
400.000,00
113.608,00
153.406,00
250.414,00
257.123,00
1.930.600,00
759.517,95
3.747.931,04

6.699.675,30

109.928,85
16.808,21
29.589,21
49.081,47
107.476,39
154.961,70
277.971,80
285.419,31
1.981.048,36
418.585,09
6.679.510,92

22. RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento de aplicações financeiras

2013
451.264

2012
98.514

2013

2012

23. CUSTOS E DESPESAS - POR ATIVIDADE

Atividades
Hospitalares
Pessoal e encargos
Materiais e medicamentos diversos
Financeiras
Gerais, administrativas e outras

18.533.797
10.274.693
2.321.976
23.607.079

15.992.515
9.122.861
1.850.939
21.451.406

Administrativas
Pessoal e encargos
Materiais diversos
Financeiras
Gerais, administrativas e outras
Total

3.399.691
502.118
58.393
3.359.756
62.057.503

2.822.209
400.206
45.455
3.372.882
55.058.473

24. 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 2013 e de 2012.
O valor de trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes
a cada um dos serviços recebidos e está assim sumarizado:

Remuneração do Conselho Deliberativo
Remuneração do Conselho Fiscal
Total

2013
41.263
27.508
68.771

2012
34.099
22.732
56.831

O valor justo desta remuneração foi atribuído considerando R$ 57,31/hora, multiplicado, em 2013,
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
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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 2013, como receita e despesa operacional na demonstração do superávit, em montantes
iguais, sem efeito no superávit do exercício.
25. 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".
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 2013 e de 2012, não existem instrumentos financeiros na forma de
derivativos nem de risco semelhante.
(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.
26. 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.
27. 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
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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:
Valores R$
Isenções
Previdenciária:
Sobre folha de pagamento, autônomos e de mão de obra
Impostos Federais (Lucro real em 2013 e 2012):
Pis
Cofins
IRPJ
CSLL
Municipal (sobre serviços):
ISS - 5% sobre os serviços

2013

Total da isenção no ano

2012

5.381.302

4.532.407

414.919
1.848.634
2.233
1.340

374.803
1.726.365
350.053
134.659

2.883.927

2.633.396

10.532.355

9.751.684

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
31/12/13 foi de R$ 45.242.969,00. (39.242.477,00 em 31/12/12)
28. GRATUIDADE E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em conformidade com o artigo 4º e paragrafo primeiro do Estatuto Social da S.C.M.C.I., foram
prestados os seguintes atendimentos e gratuidades em 2013 e 2012:

Pronto Socorro
Internações
Ambulatório
Centro Cirúrgico
Partos
Lab. Anat. Patológico
Lab. Análises Clínicas
Raio X
Eletrocardiograma
Endoscopia
Tomografia
Colonoscopia
Hemoterapia/Nº Transf..
Hemodiálise (sessões)
Ultra sonografia
Ortopedia/Traumatologia
Fisioterapia
Total Geral
Percentual
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SUS
44.513
8.893
2.010
5.911
1.151
792
275.225
22.036
1.459
223
1.635
5
4.437
24.672
402
21.517
23.888
438.769
84,01%

Particulares
4.691
812
6.108
915
167
678
11.172
3.221
502
55
1.317
14
748

Convênios
13.660
1.655
3.423
1.475
317
602
19.248
4.002
23
81
1.053
8
389

3.082

1.644

303
33.785
6,47%

2.159
49.739
9,52%

2012
Total Geral
62.864
11.360
11.541
8.301
1.635
2.072
305.645
29.259
1.984
359
4.005
27
5.574
24.672
5.128
21.517
26.350
522.293
100,00%

SUS
50.764
10.207
1.733
6.664
1.358
763
293.405
24.339
2.100
474
2.548
17
4.762
24.817
635
21.291
32.149
478.026
85,25%

Particulares
5.344
864
7.188
882
132
728
11.212
2.565
229
232
1.472
7
313

Convênios
13.251
1.671
2.788
1.453
332
484
18.188
3.452
170
349
1.208
7
399

2.907

2.149

344
34.419
6,14%

2.410
48.311
8,62%

2013
Total Geral
69.359
12.742
11.709
8.999
1.822
1.975
322.805
30.356
2.499
1.055
5.228
31
5.474
24.817
5.691
21.291
34.903
560.756
100,00%
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29. 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 2014. Pela cessão é pago o valor de R$ 150.000,00 mensais a
título de aluguel.
No imóvel foi instalada a filial Castelense da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim, cujo resultado no exercício de 2013 foi o seguinte:
ATIVO

RECEITAS

Caixa e bancos

69.448

Aplicação financeira

414.249

Valores a receber

2.839.440

Estoques

99.093

Despesas antecipadas

1.397

Imobilizado

1.117.824

Intangível

2.238

Títulos e outros

300

TOTAL

4.543.989

Contratualização

3.798.296

Cooperação técnica SCMC

3.600.000

Serviços conveniados

553.966

Serviços a particulares

629.244

Auxílio e subvenção estadual

470.163

Doações

34.628

Outras receitas

22.505

Financeiras

6.918

TOTAL

9.115.720

DESPESAS
PASSIVO
Fornecedores

108.947

Empréstimos e financiamentos

Pessoal

3.021.610

Serviços de terceiros

3.063.565

Medicamentos e mat. Hospitalares

Obrigações trabalhistas

429.919

Obrigações fiscais

30.126

Aluguéis a pagar

900.000

Aluguéis

864.651
1.800.000

Fiscais

7.036

Financeiras

6.792

Outras contas a pagar

1.532.686

Depreciação

159.094

Subvenções a realizar

20.000

Gerais e Administrativas

423.086

Ajuste avaliação patrimonial

58.665

TOTAL

9.345.834

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(230.114)

Mv Sistema

160

Resultado acumulado

1.693.600

Déficit

(230.114)

TOTAL

4.543.989

29.1. Atendimentos realizados pela filial Castelense

Pronto Socorro
Internações
Centro Cirúrgico
Partos
Laboratório
Raio X
Eletrocardiograma
Hemoterapia/Nº
Transf..
Total Geral
Percentual

SUS
40.626
2.355
879
282
79.695
4.564
586

Particulares
2.031
571
710
54
2.097
270
88

Convênios
1.202
719
403
53
1.698
283
59

2012
Total Geral
43.859
3.645
1.992
389
83.490
5.117
733

SUS
43.793
2.259
982
282
87.107
5.058
340

Particulares
1.988
529
828
78
3.018
263
51

Convênios
1.167
638
668
84
1.851
353
34

2013
Total Geral
46.948
3.426
2.478
444
91.976
5.674
425

354
129.341
92,60%

64
5.885
4,21%

36
4.453
3,19%

454
139.679
100,00%

393
140.214
92,31%

100
6.855
4,51%

32
4.827
3,18%

525
151.896
100,00%
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30. 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 2013.

MONS. ANTÔNIO RÔMULO ZAGOTTO
Presidente do Conselho Deliberativo

ALCENIR SANCHES BERNARDO
Técnico Contábil 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 nº 71, Centro
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Cep. 29.300-150
Examinamos as demonstrações contábeis da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, 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 nº 10, 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 Espírito Santo, através do Gabinete da Promotoria Pública de Justiça Criminal de
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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.
b) No Passivo Circulante e Não Circulante acha-se registrado o montante de R$ 5,3 milhões de parcelamentos de obrigação a pagar junto ao FGTS. Conforme se verifica pela Nota Explicativa nº 15, 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, vencível em 21/05/2014, os débitos de FGTS que ela possuía junto aos seus empregados
estarão 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) Sem modificar nossa opinião, chamamos à atenção para o fato de que, utilizando-se da prerrogativa
contida na Norma Brasileira de Contabilidade – CTG 1000, de 30-08-2013, emitida pelo Conselho Federal
de Contabilidade, que dispõe sobre a adoção plena da NBC TG 1000, aplicável às entidades sem finalidade de lucros nos termos da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de
Lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12, nos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de
2013, e, considerando o enquadramento da entidade na condição do item 3 (a), da Norma CTG 1000, sua
administração preparou as demonstrações contábeis mencionadas neste relatório em conformidade com
os requisitos da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000. O item 35.11, dessa norma admite que
se for impraticável para a entidade fornecer quaisquer divulgações exigidas pela norma para qualquer
período anterior ao período para o qual a entidade elaborar suas primeiras demonstrações contábeis em
conformidade com a norma, a omissão deve ser divulgada. Baseada nessa permissão, a entidade não fez
divulgações relacionadas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, utilizado como comparativo (Nota Explicativa nº 4).
b) Baseada na Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo
Imobilizado e à Propriedade para Investimento, aprovada pela Resolução CFC nº 1.263/09, que permite,
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quando da adoção inicial da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000, que os bens integrantes do
ativo imobilizado possam ser ajustados ao custo atribuído (deemed cost) pelo valor justo, fundamentada
em laudos de avaliação, a entidade optou pela adoção da prática de revisão dos custos históricos dos bens
do ativo imobilizado e utilização da prática do custo atribuído (deemed cost) na data de 31 de dezembro
de 2013. Os efeitos decorrentes dessa revisão foram registrados na conta de outros resultados abrangentes, conforme se verifica pela Nota Explicativa nº 11.
c) 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$ 191,57 mil (Nota Explicativa nº 16). Nossa opinião não contém ressalva sobre esse assunto.
d) 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 nº 26). 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 de dezembro de 2013. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos
relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, apresentadas para
fins de comparação, também foram examinadas por nós, sendo que em 22 de abril de 2013 emitimos
relatório contendo as mesmas ressalvas dos assuntos mencionados no parágrafo Base para opinião com
ressalva sobre as demonstrações contábeis do presente relatório.
Vitória (ES), 23 de abril de 2014.

D’AGOSTINI CONSULTRIA E AUDITORIA S/S
CRC-ES 002282/O

IDERALDO LUIZ A. DE MORAES
Contador
CRC-ES 009503/O-0
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
EXERCICIO FINANCEIRO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2013
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
Financeiras relativas ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2013 da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Casa de Castelo e o Consolidado.
Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por analise de
documentos e fornecido pela contabilidade, gerencia administrativa, substancialmente por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelo Contador, controladoria, Superintendência e pelos Auditores Independentes. Constatou-se que foram aplicados 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.
Desta forma, tendo ainda o Parecer da D’Agostini Consultoria e Auditoria S/C emitido em 23 de abril de 2014, 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, 24 de abril de 2014.
José Claudio Pereira
Presidente
Cleuson Rebello
Membro efetivo
Rosely Machado da Hora
Membro efetivo
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