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Ativo NE 2016 2015
Circulante  232.996 163.587
Caixa e equivalentes 3 45.738 44.627
Contas a receber 4 167.402 102.492
Estoques 5 12.056 10.934
Adiantamentos 6 7.513 5.237
Despesas antecipadas  276 297
Outros Créditos  11 -
Não Circulante  248.236 234.232
Realizável a longo prazo 7 81.434 71.100
Permanente  166.802 163.132
Imobilizado 8 166.801 163.128
Intangível 9 1 4
Total do Ativo  481.232 397.819
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

1. Contexto Operacional: a. Reconhecimento de utilidade pública: 
A Casa de Saúde Santa Marcelina, é uma Associação Civil sem fins lu-
crativos, reconhecida de utilidade pública e como entidade filantrópica 
pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social, Processo nº 25000.204495-
2015 deferido através da Portaria nº 1496 de 26 de Outubro de 2016 e 
publicada no Diário Oficial da União de 26/10/2016, Página 45, Seção I,
com validade 01/01/2016 à 31/12/2018. A Entidade é ainda portado-
ra do Certificado de Inscrição nº 4289 junto ao CONSEAS Conselho 
Estadual de Assistência Social do Governo do Estado de São Paulo.
b. Áreas de atuação e objeto social: A Associação tem como objetivos 
básicos, sem visar lucro, atuar nos seguintes seguimentos carentes em 
nosso país: Prestar assistência integral à saúde da população através 
de serviços hospitalares, ambulatoriais e de centros de saúde. c. Admi-
nistração: Conforme os estatutos sociais, a Associação é governada pela 
Assembléia Geral das Associadas, Irmãs de Santa Marcelina, e é dirigida 
e administrada no dia-a-dia por uma Diretoria eleita pela Assembléia para 
um mandato de seis anos, sem direito a qualquer espécie de remuneração 
ou indenização. Os recursos 

provenientes principalmente de: Auxílios e subvenções dos poderes públi-
cos; De donativos de pessoas físicas e jurídicas; De diárias hospitalares, 
serviços ambulatoriais e SADT; De contribuições de alunos; De receitas 
assistenciais; De contratos de prestação de serviços; e -
ceiras. 2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contabeis e 
Sumário das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de con-
formidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, 
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, 
que aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de 
Lucros, e foram autorizadas para emissão em 20/03/2017. 2.2. Bases para 
elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis 
são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram 

para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contá-
beis descritas a seguir. As demonstrações contábeis referentes a 31 de 

-

principais práticas contábeis adotados: a. Caixa e equivalentes de caixa: 
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou 
menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de 

b. Ativo circulante e não circulante: Registrados pelo valor de realiza-
ção, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando 
aplicável; c. Ativo imobilizado: Os ativos imobilizados são avaliados pelo 
custo atribuído, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por redu-
ção ao valor recuperável, quando aplicável. A entidade utiliza o método de 

de cada ativo; d. Ativo intangível: Foram registrados os direitos que te-
nham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade 

o prazo de contrato de despesas; e. Passivo circulante e não circulante: 
Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; f. Provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: Constituída para valores a receber em 
atrasos considerados de difícil recuperação; g. Provisão de férias e encar-
gos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados 
até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; h. 
Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: O reconhecimento, 
mensuração e divulgação das contingências são efetuadas de acordo com 

i. Con-
tribuição ao INSS e impostos: Conforme legislação vigente, a Casa de 

-
gamento de quaisquer impostos, taxas e contribuições, incluindo a do INSS 
(cota patronal) sobre os salários pagos aos seus empregados. j. Contas de 
resultado: O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é 
o de competência, exceto as receitas de doações são registradas pela sua 

k. Subvenções governamentais: As subvenções 
governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável 
de que o Grupo irá atender às condições relacionadas e que as subvenções 
serão recebidas. As subvenções governamentais, cuja principal condição 
consiste na compra, construção ou aquisição de ativos não correntes, são 

e transferidos para o resultado em base sistemática e racional durante a 
vida útil dos respectivos ativos demais subvenções governamentais são 
reconhecidas como receita em base sistemática e racional para compen-
sar os custos que pretendam compensar. As subvenções governamentais 
recebidas como compensação por despesas ou prejuízos já incorridos ou 

custos futuros relacionados, são reconhecidas no resultado do período em 
que forem recebidas. l. Uso de estimativas: A preparação das demons-

premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresenta-
dos de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e des-
pesas. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor 
residual do ativo imobilizado, provisões para contingências, férias, créditos 
de liquidações duvidosas, produção de serviços médicos e outras simila-
res. A liquidação das transações envolvendo estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premis-
sas pelo menos anualmente. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos 
na data do balanço estavam compostos como segue:
(a) Com restrição
Descrição 2016 2015
Bancos 1.019 20

Subtotal 34.503 41.457

Passivo NE 2016 2015
Circulante  276.756 265.352
Fornecedores  23.300 24.237
Obrigações trabalhistas 10a 39.972 34.891
Obrigações sociais 10b 12.143 10.296
Obrigações tributárias 10c 12.079 9.410

Férias e encargos a pagar  80.429 78.518
Contas a pagar serviços terceiros  9.113 10.574
Provisão para processos judiciais 13 3.568 3.003
Receitas a apropriar 14 78.785 66.972
Adiantamento de clientes  59 467
Outras contas a pagar  4.768 5.191
Não Circulante  107.187 106.113
Outras contas a longo prazo -
 Obrigações sociais 10b 76.413 63.017
Outras contas a longo prazo -
 Obrigações tributárias 10c 1.062 6.612

Provisão para processos judiciais 13 16.642 13.004
Parcelamentos  - 14
Patrimônio líquido  97.289 26.354
Total do Passivo  481.232 397.819
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

(b) Sem restrição
Descrição 2016 2015
Caixas 27 60
Bancos 23 1.548

Subtotal 11.235 3.170
Total (a + b) 45.738 44.627
4. Valores a Receber: Os saldos a receber estão substancialmente repre-
sentados por serviços prestados conforme as normas estabelecidas pelo 
convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde, 
com convênios particulares, mensalidades e outros.
Descrição 2016 2015
Convênio SUS 14.318 12.967
Convênio com empresas e particulares 38.317 46.557
Convênios com órgãos públicos 117.788 54.268
Outras contas 809 850
Menos: provisão para perdas (3.830) (12.150)
Total 167.402 102.492
5. Estoques: Os estoques em 31 de dezembro, valorizados pelo custo mé-
dio, que não supera o valor de mercado, são os seguintes:
Descrição 2016 2015
Materiais médicos hospitalares e consumo 5.703 5.175
Drogas e medicamentos 3.875 3.555
Gêneros alimentícios 272 337
Matéria prima e embalagens 3 2
Material de manutenção 364 416
Órteses e próteses 1.839 1.449
Total 12.056 10.934
6. Adiantamentos: Referem-se a adiantamentos a empregados, fornece-
dores e prestadores de serviços.
Descrição 2016 2015
Adiantamentos a fornecedores 834 106
Adiantamentos a funcionários 6.638 5.102
Importação em andamento 22 5
Outros Valores 19 24
Total 7.513 5.237
7. Realizável à Longo Prazo: Substancialmente compostos na data do 
balanço por depósitos judiciais decorrentes de contestação de cobranças 
tributárias e de encargos sociais.
Descrição 2016 2015
Depósitos judiciais PIS 76.185 62.770
Depósitos judiciais FGTS - 19
Depósitos judiciais diversos 1.974 7.139
Total - depósitos judiciais 78.159 69.928
Contas a receber - contingências ativas 2.555 417
Impostos a recuperar 720 755
Total 81.434 71.100
8. Imobilizado: Demonstrado com base no valor original de custo:
Descrição Taxas 2016 2015
Edifícios 2-4% 103.650 101.300
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (*) 2-4% 3.494 3.494
Terrenos - 19.240 19.240
Aparelhos médicos e cirúrgicos 5-10% 58.838 52.218
Máquinas e equipamentos 5-10% 9.410 8.796
Equipamentos e sistemas de informática 20% 3.998 3.714
Móveis e utensílios 5-10% 8.338 7.539
Instalações 10% 7.196 7.166
Veículos 10-20% 1.937 2.071
Obras em andamento - 9.287 9.197
Imobilizações em andamento - 2.335 643
Subtotal  227.723 215.378
Depreciação acumulada  (60.922) (52.250)
Total imobilizado líquido  166.801 163.128
(*) A amortização das benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao Ins-
tituto das Irmãs de Santa Marcelina e cedido em comodato de forma gratuita 
ao Ambulatório de Especialidades Médicas da Zona Leste é calculada com 
base no prazo do contrato de gestão celebrado com o Governo do Estado 
de São Paulo. A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
 2016 2015
Saldo no início do exercício 163.128 166.981
Adições
Aparelhos médicos e cirúrgicos 7.616 2.726
Móveis e utensílios 819 267
Máquinas e equipamentos 718 714
Veículos 152 50

Instalações 32 473
Terrenos - -
Equipamentos de informática 315 513
Benfeitorias em imóveis de terceiros - 1.130
Imobilizado em andamento 1.693 1.639
Obras em andamento 91 1.395
Ajustes de conciliação entre contas - (48)
Baixas líquidas (1.895) (7.291)
Depreciações (8.673) (8.037)

E por unidade a composição do imobilizado é como segue:

Patrimônio social 2016 2015
No início do exercício 26.354 20.643
Ajuste de avaliação patrimonial 1.958 2.055
Transferências patrimoniais 210 -
Doações de bens patrimoniais 192 339
Ajuste de exercícios anteriores (1.411) 650
Superávit do exercício 69.986 2.667

97.289 26.354
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no Exercício
Em milhares reais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - Em milhares de reais

  NE 2016 2015
   Total Total
Receitas Operacionais Brutas  1.398.241 1.154.460
Receitas de atividades assistenciais  1.325.182 1.108.333
Com assistência médica hospitalar 15.1 364.891 325.463
Glosas 15.1 (2.791) (7.331)
Contratos de gestão OSS Estaduais 15.2 262.184 257.405
Contratos de gestão OSS Municipais 16.1 646.291 364.485
Com verbas e subvenções  54.607 168.311

 e extraordinárias  73.059 46.127
Outras receitas operacionais  34.724 21.809
Verbas de investimentos  5.560 4.661
Financeiras deduzidas das despesas 19 5.038 (2.361)
Com doações 20 12.130 12.885
Ressarcimento  - 310
Verbas de investimentos Pronon  116 -
Serviços voluntários 27 4.925 2.832
Outras receitas não operacionais  10.566 5.991
Despesas Operacionais  (1.328.255) (1.151.793)
Despesas com atividades assistenciais  (1.319.781) (1.146.138)
Despesas com pessoal  (861.976) (741.516)
Despesas administrativas e gerais  (58.805) (46.756)
Serviços prestados por terceiros  (222.071) (192.534)
Medicamentos e materiais  (167.032) (155.496)
Depreciação / amortização  (9.619) (9.241)
Impostos e taxas  (278) (595)
Outras Despesas  (8.474) (5.655)
Outras despesas operacionais  (1.057) (2.823)
Bolsa residente  (2.492) -
Serviços voluntários 27 (4.925) (2.832)
Superávit do Exercício  69.986 2.667
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial - Em milhares de reais Demonstração do Resultado do Exercício - Em milhares reais

Casa de Saúde Santa Marcelina - Consolidado
CNPJ/MF: 60.742.616/0001-60

  2016 2015
  Total Total
Receitas Operacionais Brutas 1.386.449 1.153.989
Com assistência médica hospitalar 1.269.101 325.463
Com doações, verbas e outras 117.348 828.526
Insumos Adquiridos de Terceiros 446.553 394.220
Materiais consumidos 167.032 155.495
Serviço de terceiros e outros 279.521 238.725
Valor Adicionado Bruto 939.896 759.769
Retenções 9.619 9.241
Depreciação 9.619 9.241
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 930.277 750.528
Valor Adicionado Recebido em Transferência 12.101 7.940

Valor Adicionado Total a Distribuir 942.378 758.468
Distribuição do Valor Adicionado 942.378 758.468
Pessoal e encargos 861.977 741.515
Impostos, taxas e contribuições 333 596

Superavit do exercício 69.986 2.667
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Atividades Operacionais 2016 2015
 2.667
 4.698

Depreciação 9.619 9.241
Ajustes lançados  na conta de depreciação (943) 
Bens recebidos em doação 192 
Transferências patrimoniais 211 -
Provisão para processos judiciais 4.203 5.518
Ajustes de contingências - 2.055
Ajustes de avaliação patrimonial 1.958 
Ajustes de exercício anterior (1.411) (12.116)
Variações no capital circulante (50.694) (7.618)
Contas a receber (64.910) (23.660)
Adiantamentos (2.276) -
Estoques (1.122) (543)
Outras contas a receber (12) (1.254)
Mútuos a receber - 
Despesas Antecipadas 21 8
Realizável a longo prazo (10.334) (1.239)
Transferências - 
Fornecedores (937) 5.868
Obrigações Trabalhistas 5.081 1.988
Obrigações Sociais 15.243 1.369
Obrigações tributárias (2.881) (199)
Férias e encargos à pagar 1.911 14.623
Verbas a devolver - (7.275)
Partes relacionadas - 
Contas a pagar serviços terceiros (1.461) 1.013
Receitas a apropriar 11.814 
Adiantamentos de clientes (408) 168
Outras contas a pagar (423) 1.515
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 33.121 (253)
Atividades de Investimento  
Aquisições de bens no imobilizado ao custo (14.241) (10.129)
Baixas de bens no imobilizado 1.895 7.291
Vendas de bens permanentes - -
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimento (12.346) (2.838)
Atividades de Financiamento  

 Novos empréstimos - 10.244
Aumento do exigível a longo prazo - -
Subvenções e doações patrimoniais - 339
Caixa Líquido consumido nas 
 Atividades de Financiamento (19.663) 13.147
Variação de caixa e equivalente de caixa   1.112 10.056
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 44.626 34.570
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 

Variação de caixa e equivalente de caixa  1.112 10.056
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
Do total do imobilizado líquido de R$ 166.801 mil, R$ 89.958 mil se re-
ferem a ativos da entidade e o saldo de R$ 76.843 mil, corresponde aos 
bens adquiridos com recursos de investimentos por meio de contratos 
e/ou convênios de gestão dos governos estaduais e municipais, sobre 
os quais a entidade tem controle e responsabilidade. 9. Intangível: 
Abrange ativos incorpóreos, classificados conforme pronunciamento 
CPC 04, aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC n.º1.139/08, e 
NBC T.19.8 - IT 1 - Resolução CFC n.º 1.140/08.
Descrição Taxas anuais de depreciação 2016 2015
Software  2.173 2.172
Amortizações Acumulada 20% (2.172) (2.168)
Total  1 4
A movimentação do ativo intangível está demonstrada a seguir:
 2016 2015
Saldo no início do exercício 4 32
Amortizações (3) (28)

10. Obrigações com Pessoal e Encargos Sociais
(a) Obrigações Trabalhistas
Descrição 2016 2015
Salários a pagar 39.685 34.703
Pensão alimentícia 154 127
Rescisões a pagar 133 61
Total 39.972 34.891

 Hospital Santa Hospital Hospital Cidade  OSS Itaim OSS Total
 Marcelina de Rondônia Tiradentes OSS Ame Paulista Itaquaquecetuba de 2016
Edifícios 99.210 1.379 74 734 2.534 3.212 107.143
Terrenos 15.720 - - - 2.876 645 19.241
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos 33.409 2.045 9.808 1.488 5.612 6.476 58.838
Máquinas e Equipamentos 4.287 1.156 1.185 172 862 1.748 9.410
Equipamentos e sistemas de informática 1.104 436 915 441 474 628 3.998
Móveis e Utensílios 3.270 1.274 1.192 500 1.184 918 8.338
Instalações 4.711 - 37 246 2.106 96 7.196
Veículos 344 979 - 50 355 207 1.935
 162.055 7.269 13.211 3.631 16.003 13.930 216.100
Imobilizações em andamento 1.986 274 - - 76 - 2.336
Construções em andamento 9.287 - - - - - 9.287
Depreciação Acumulada (31.353) (3.249) (8.704) (2.074) (8.231) (7.311) (60.922)
Total 141.975 4.295 4.507 1.557 7.848 6.619 166.801

Demonstração do Valor Adicionado - Em milhares reais

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto
(em milhares reais)
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(b) Obrigações Sociais
Descrição 2016 2015
INSS a recolher 4.483 3.862
FGTS a pagar 6.771 5.851
PIS sobre folha a recolher 846 503
FGTS Lei Complementar nº 110 - 19
Outros 43 61
Total Circulante 12.143 10.296
Descrição 2016 2015
PIS sobre folha a recolher 76.413 63.017
Total - Não Circulante 76.413 63.017
O recolhimento do PIS está sendo discutidos judicialmente, e de acordo 
com a Norma e Procedimento de Contabilidade nº 22 (NPC 22) do IBRA-
CON, a administração optou por apropriar esses valores como obrigação 

(a) Aval da diretoria; (b) Receita do SUS; (c) Valor a pagar ao Instituto das 
Irmãs Santa Marcelina. 12. Renúncia Fiscal - Isenções Previdenciárias 
Usufruídas: Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, 
de 27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenções 
previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2016.
Descrição 2016 2015
Ordenados e salários. 734.194 623.327
(*) Percentual de contribuição (a) 27,80% 27,80%
Subtotal 204.106 173.285
Serviços prestados por pessoa física
 (autônomos inclusive médicos) 8.515 8.160
Percentual de contribuição devida (b) 20,00% 20,00%
Subtotal 1.703 1.632
Total devido caso a entidade não
 gozasse de isenção (a) + (b) = 205.809 174.917
(*) INSS 20%, SESC 1,5%, SENAC 1%, SEBRAE 0,60%, INCRA 0,20%, 
Sal.-educação 2,5% e seguros contra riscos e acidentes 2%.
13. Provisão para Contingências: Constituída pela Administração, de 
acordo com a avaliação de risco elaborada pela assessoria jurídica na 
data do balanço, nos diversos processos de natureza trabalhista, cível 
e fiscal que a Entidade figura como ré. A entidade de acordo com o 
CPC 25contabiliza perdas classificadas como prováveis, cujos montan-
tes estão assim representados:
Descrição 2016 2015
Reclamações trabalhistas 3.535 1.986
Processos cíveis 33 1.017
Contingências no passivo circulante 3.568 3.003
Reclamações trabalhistas 5.722 5.558
Processos cíveis 10.920 7.446
Outros - -
Contingências no longo prazo 16.642 13.004
Total 20.210 16.007
14. Receitas a Apropriar: A) Verbas e Subvenções a Aplicar: Refere-se 
a recursos recebidos para custeio e investimentos como segue:
Descrição 2016 2015
Verbas a aplicar (a) 26.867 24.885
Verbas aplicadas (b) 42.754 35.386
Subtotal 69.621 60.271
Contrapartida receitas (5.552) (4.661)
Subtotal (1) 64.069 55.610
Verbas a aplicar - custeio 6.994 5.997
Recursos públicos a devolver (c) 812 588
Subtotal (2) 7.806 6.585
Total 71.872 62.195
(a) Verbas de investimentos a aplicar. (b) Verbas de investimentos aplica-
das, cujo reconhecimento da receita esta sendo efetuado em base sistemá-
tica e racional durante a vida útil do ativo. (c) Recursos públicos a devolver 
para a Secretaria Municipal de Saúde referente aos convênios que foram 

17. Verbas para Custeio Reconhecidas no Passivo: Os valores rece-

(a serem aplicadas nos projetos), de acordo com aResolução CFC Nº. 
1.143/08, que aprovou a NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governa-
mentais (CPC 07) foram:
Origem Descrição 2016
Secretaria do Estado da Saúde 159/PGE/2014 4.656
Captação Pronon SIPAR 25000.074672/2015-77 1.295
Secretaria do Estado da Saúde TA 072/2015 3.299
Secretaria do Estado da Saúde TA 097/2015 365
Secretaria do Estado da Saúde TA 451/2016 61
Secretaria do Estado da Saúde TA 202/2015 119
 Total 9.795
18. Verbas para Investimentos Reconhecidas no Passivo: Os valores 

em 2016 (representados por valores realizados e a realizar), de acordo com 
aResolução CFC Nº. 1.143/08, queaprovou a NBC T 19.4 - Subvenção e 
Assistência Governamentais (CPC 07) foram:
Origem Descrição 2016
Ministério da Saúde Convenio 821060/2015 1.000
Ministério da Saúde Convenio 823862/2015 153
Ministério da Saúde Convenio 824932/2015 252
Ministério da Saúde Convenio 823671/2015 800
Ministério da Saúde Convenio 835183/2016 427
Ministério da Saúde Convenio 837089/2016 600

Instituição Taxa mês Tipos Garantias Vecto Curto Prazo Longo Prazo 2016 2015
Santander  Conta Garantida   - - - 145
Santander  Capital de giro   - - - 7.115
Santander 1,85% Capital de giro (b) 17/12/2018 8.636 11.653 20.289 28.230
Santander  Capital de giro   - -  3.034
Santander 1,32% Capital de giro (a) 03/08/2018 1.767 1.417 3.184 4.595
Mútuos  Diversos (c)  2.137 - 2.137 2.139
Provisão de juros   -  14.036 2.407 - 9.144
Juros a transcorrer   -  (14.036) (2.407) - (9.144)
Total     12.540 13.070 25.610 45.258

Origem da verba Convênio Custeio Discriminação 2016
Prefeitura Municipal de São Paulo Convênio 028/2008 PSF - Programa Saúde da Família 8.620
Prefeitura Municipal de São Paulo R11/2015 RASTS Itaquera. Guaianases e Cidade Tiradentes 326.710
Prefeitura Municipal de São Paulo R10/2015 RASTS São Miguel e Itaim Paulista 185.187

  Subtotal 646.291

legal até a conclusão da sentença.
(c) Obrigações tributárias
Descrição 2016 2015
IRRF terceiros a recolher 10.561 8.544

ISS - Impostos sobre serviços 95 83
Obrigações tributárias em contestação judicial 598 111
Outros 21 33
Total Circulante 12.079 9.410
Descrição 2016 2015
Deposito Judicial Estadual e Municipal 1.062 6.612
Total - Não Circulante 1.062 6.612
11. Empréstimos e Financiamentos -
ciamentos como segue:

encerrados. b) Adiantamentos - Contratos Bancários: Em 2011 a Enti-
-

vo aos postos de atendimentos bancários e serviços de pagamentos, com 
prazo de duração de cinco anos. Pelo contrato a Entidade recebeu o total 
de R$ 11.250 mil.Em 2013 houve aditamento em um dos contratos, onde 
foi recebido mais R$ 4.000 mil, e prorrogado o prazo de vigência para de-
zembro de 2018. Em 2016 assinou novo contrato com o Banco Itaú no valor 
de R$ 4.500 com vigência de 5(cinco) anos. Os montantes recebidos vêm 
sendo apropriados mensalmente ao resultado, durante o prazo de vigência 
dos contratos, R$ 2.397 mil em 2016. O contrato prevê ainda a devolução 
das quantias pagas, caso a Entidade venha a rescindi-lo de forma ante-
cipada, e de devolução parcial daquele montante, dependendo do prazo 
remanescente para o término de vigência dos contratos.
Descrição 2016 2015
Banco Santander 6.910 4.777
Total 6.910 4.777
c) Totalização da Conta
Descrição 2016 2015
a) Verbas e subvenções a aplicar 71.875 62.195
b) Adiantamentos - Contratos bancários 6.910 4.777
Total 78.785 66.972

Descrição 2016
SUS - Sistema Único de Saúde / Campanhas 185.034
Convênios empresas 176.060
Particulares 3.798
Glosas (2.792)
Total 362.100
15.2 - Contratos de gestão e outros
Origem Termo aditivo Tipo 2015
  Verba de Custeio

  Verba de Custeio

SES - (TA 01/16) AME Verba de Custeio 26.400
  Subtotal 262.184

  Subtotal 49.761
  Total 311.945
16. Verbas e Subvenções Recebidas: No decorrer do exercício de 2016 fo-
ram apropriados nas suas respectivas competências os seguintes recursos:
16.1 - Convênios Secretaria Municipal de Saúde - São Paulo

Ministério da Saúde Convenio 36546/2016 1.052
Ministério da Saúde Convenio 836911/2016 166
Ministério da Saúde Convenio 835180/2016 400
Ministério da Saúde Convenio 835185/2016 1.150
Ministério da Saúde Convenio 835184/2016 210
Ministério da Saúde TA 001/2016 200
Ministério da Saúde Convênio 837274/2016 301
Ministério da Saúde Convênio 755973/2011 500
Ministério da Saúde Convênio 781507/2012 700
Ministério da Saúde Convênio 820941/2015 400
Ministério da Saúde Convênio 825962/2015 400
Secretaria do Estado de Saúde
 de Porto Velho Convênio 108/PGE/2015 200
Secretaria do Estado de Saúde
 de Porto Velho Convênio 026/PGE/2016 8
Secretaria do Estado de Saúde TA 02/2016 - Itaim 50
Secretaria do Estado de Saúde TA 03/2016 - Itaquá 160
 TA 04/2016 - RASTS
Secretaria Municipal da Saúde  Cidade Tiradentes 55
 TA 06/2016 - RASTS
Secretaria Municipal da Saúde  Cidade Tiradentes 236
Secretaria Municipal da Saúde TA 03/2015 - RASTS São Miguel 1.376
Secretaria Municipal da Saúde TA 05/2015 - RASTS São Miguel 77
 Total 10.873
Os valores reconhecidos nas contas de resultados em 2016 referem-se a:

Origem Descrição 2016
 Contrato R10/2015
Secretaria Municipal da Saúde  Rasts São Miguel e Itaim 185.187
 Contrato R11/2015
Secretaria Municipal da Saúde  Rasts Itaquera/Guaianases 326.710
 Total 511.897
19. Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Descrição 2016 2015

Juros e multas (6.760) (9.808)
Despesas bancárias (304) (493)
Subtotal (7.064) (10.301)

Rendimentos de aplicações 9.251 3.369
Juros ativos e descontos obtidos 2.857 4.571
Subtotal 12.108 7.940
Total 5.044 (2.361)
20. Doações Recebidas: As seguintes doações foram recebidas:
Descrição 2016 2015
Doações de materiais e medicamentos 4.541 5.468
Doações de pessoa jurídica 1.571 2.922
Doações em espécie 340 303
Projeto Adote um Leito 2.544 2.483
Outros 3.134 1.709
Total 12.130 12.885
21. Recursos: -
des institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstra-
dos pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais. 22. Receitas 
e Despesas: As receitas e despesas são apropriadas por competência 

recibos, contratos e outros em conformidade com as exigências legais 

23. Compensações: A Organização utiliza-se do Grupo Compensado em 
seus livros contábeis para registro e controle das gratuidades concedidas, 
do custo da isenção da quota patronal de Previdência Social usufruída e 
para outros controles de interesse da instituição. O valor registrado em 
31/12/16 de R$ 205.809 que está alocado neste grupo não compõe o 
Ativo e Passivo da Entidade. 24. Seguros (não auditado): A Instituição, 
orientada por especialistas, mantêm apólices para cobertura de seguros 

seus bens patrimoniais. 25. Patrimônio Líquido: Representa o patrimô-
nio inicial da Casa de Saúde Santa Marcelina, acrescido dos Superávits 

de sua constituição, bem como de doações e ajustes de avaliação pa-
trimonial. Em 2016 o valor do patrimônio líquido apresentado é de R$ 
97.289, e superávit de R$ 69.986.Em 2015 o patrimônio líquido era de R$ 
26.363. 26. Concessão de Gratuidades: Foram concedidas com obser-

de 27/11/2009, conforme demonstrativo comparativo, indicado abaixo:

 Quantidade Quantidade
Item 2016 2015
Quantidade de internações SUS 31.082 28.781
Quantidade de internações convênio e particulares 7.344 6.576
Total das internações do ano 38.426 35.357
Participação no atendimento SUS e não pagantes 80,89% 81, 40%

 Quantidade Quantidade Total
Item P. Velho S. Paulo 2016
Quantidade de internações SUS 3.433 27.649 31.082
Quantidade de internações
 convênio e particulares 568 6.776 7.344
Total das internações do ano 4.001 34.425 38.426
Participação no atendimento
 SUS e não pagantes 85,80% 80,32% 80,89%
As Organizações Sociais de Saúde Santa Marcelina, através das suas 

Micro-Região do Itaim Paulista, Micro-Região Tiradentes Guaianases, das 
Unidades Ambulatoriais AMAS, AME, do PSF e Lote III recebem verbas 
governamentais para manutenção de custeio e investimentos para garantir 
o atendimento da população por meio de contratos, convênios, doações e 
recursos próprios. A Associação nada cobra por seus serviços de gestão 
e nem usufrui de qualquer benefício ou vantagem, consoante seu estatu-
to social e previsão legal. 27. Mensuração do Trabalho Voluntário: Em 
atendimento à Resolução CFC, de 21 de setembro de 2012 que aprova a 
NBC ITG 2002- Entidades sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que 
o trabalho voluntáriodeve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do 

os trabalhosvoluntários tomados pela entidade. O registro dos montantes 
foi contabilizado em 2016nas rubricas de serviços voluntários de receita e 

-
balhosvoluntários de Governança foi feita nas informações divulgadas por 
meio deRemuneração dos Administradores divulgadas pelo mercado de tra-
balho. E as atividades dos voluntários não ligados à governança são desen-
volvidas por uma equipe de coordenação, denominada “Toque Voluntário”.
Descrição 2016 2015
Governança Corporativa 4.320 2.522
Grupo Toque Voluntário 605 310
Total 4.925 2.832
28. Plano de Reestruturação: O superávit apurado em 2016 decorreu em 
razão da renegociação dos contratos de prestação de serviços com ope-
radoras e seguros saúde incluindo o atendimento de novos serviços como 
o novo ambulatório médico de diagnósticos, pela liberação dos recursos 
previstos no orçamento anual relativamente às subvenções do Governo do 
Estado de São Paulo, esses recursos são de vital importância para a ma-

A implantação e acompanhamento do orçamento gerencial por área de atu-
al onde conseguimos uma diminuição considerável nas despesas e custos 
de operação, com constantes reuniões om os gestores informando a neces-
sidade do cumprimento das metas estabelecidas no orçamento para o bom 

Ir. Rosane Ghe din - Diretora Presidente CRASP62410
Luís Roberto Teles - Contador-CRC 1SP182.786/O-8

Parecer do Conselho Econômico e Fiscal
O Conselho Fiscal da Casa de Saúde Santa Marcelina, 

em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determinam os itens 
II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404/76, e no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, examinou as Demonstrações Contábeis e Finan-
ceiras da Casa de Saúde Santa Marcelina referente ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, compreendendo o Balanço Pa-
trimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Demonstração do 
Valor Adicionado, Notas Explicativas e Proposta da Administração, com 
base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as pe-
ças acima citadas representam adequadamente a Posição Patrimonial 

e Econômica da Organização e que estão em conformidade com as dis-
posições legais pertinentes à matéria, por unanimidade de seus mem-
bros, opina favoravelmente á aprovação integral e sem qualquer ressal-
va, dos referidos documentos pela Assembléia geral deste Conselho.

Souza; Irmã Monique Marie Marthe Bourget; Irmã Marinêz Rossato.
Relatório dos Auditores Independentes

sobre as Demonstrações Contábeis
À Diretoria e Associadas da Casa de Saúde Santa Marcelina - São Pau-
lo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Casa de 
Saúde Santa Marcelina, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das 

naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião as demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

-
de Santa Marcelina em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es-

e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 
Demonstrações do valor adicionado: Nossos exames foram conduzidos 
com o objetivo de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis bási-
cas requeridas no parágrafo inicial, tomadas em conjunto. Adicionalmente, 
examinamos a Demonstração do Valor Adicionado referente ao exercício 

propósito de permitir análises adicionais, não sendo requerida como parte 

das Demonstrações Contábeis básicas. Essas demonstrações foram sub-
metidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente 
e, em nossa opinião estão adequadamente apresentadas em todos os as-
pectos relevantes, em relação às Demonstrações Contábeis tomadas em 
conjunto. 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 demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-

uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-

ao longo da auditoria. Além disso. 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 

de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 

Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

-
racional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a 
não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 

-
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de março de 2017.
Cokinos & Associados José Luiz De Faria
Auditores Independentes S/S Contador
CRC-2SP 15.753/O-0 CRC-1SP116.868/O-8
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