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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no Exercício

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa

              CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA HOSPITAL ITAQUERA
CNPJ/MF:  60.742.616/0001-60

Demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em reais

   Balanço Patrimonial  Notas 2018 2017
Ativo Circulante   131.131.368   99.368.519 
      Caixa e equivalentes de caixa  4  55.788.607   30.113.917 
      Contas a receber 5  58.369.835   56.913.776 
      Adiantamentos 6  6.869.109   1.920.669 
      Estoques  7  10.058.165   10.382.550 
      Despesas antecipadas   37.757   37.607 
    Transferencias   7.895   -   
Não Circulante   172.639.513   168.027.104 
      Realizável a longo prazo 8  26.566.364   26.239.772 
      Permanente   146.073.149   141.787.332 
      Imobilizado 9  146.073.149   141.787.332 
Total do Ativo   303.770.881   267.395.623 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

  Demonstração do Resultado Notas 2018 2017
   TOTAL TOTAL
Receitas Operacionais Brutas   491.031.146   454.614.222 
Receitas de atividades assistenciais   458.326.718   420.448.327 
     Com assistência médica hospitalar 17a  408.365.667   375.670.970 
     Com verbas e subvenções 18a  49.961.051   44.777.357 
Receitas financeiras, 
patrimoniais e extraordinárias   32.704.428   34.165.895 
     Outras receitas operacionais 17b  14.800.950   15.317.492 
     Verbas de investimentos 18b  2.370.611   2.098.960 
     Com doações  19  5.936.354   8.136.084 
     Financeiras deduzidas das despesas 20  (440.714)  (1.537.549)
     Verbas de investimentos Pronom   412.061   792.807 
     Verbas Salvador Arena   879.999   1.608.156 
     Serviços voluntários 25  5.256.011   3.555.577 
     Outras receitas não operacionais   3.489.156   4.194.368 
Despesas Operacionais   483.353.677   444.292.586 
Despesas com atividades assistenciais   475.426.930   438.187.879 
      Despesas com pessoal   232.466.133   221.062.618 
      Despesas administrativas e gerais   19.972.434   21.211.513 
      Serviços prestados por terceiros   106.957.693   88.828.242 
      Medicamentos e materiais   109.728.611   100.878.584 
      Depreciação / amortização   6.162.132   6.044.006 
      Impostos e taxas   139.927   162.916 
Outras Despesas   7.926.747   6.104.707 
      Outras despesas operacionais  -  89.916 
      Bolsa residente   2.670.736   2.459.214 
      Serviços voluntários 25  5.256.011   3.555.577 
Superávit do Exercício   7.677.469   10.321.636 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

  Notas 2018 2017
Patrimônio social 15  
     No início do exercício   104.351.512   93.996.506 
     Doações de bens patrimoniais   1.630.417   33.370 
     Ajuste de exercícios anteriores   (1.594.147)  -   
     Superávit do exercício   7.677.469   10.321.636 
     No final do exercício   112.065.251   104.351.512 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

 Demonstração do Valor Adicionado 2018 2017
  TOTAL TOTAL
Receitas Operacionais Brutas  486.215.849   456.151.770 
      Com assistência médica hospitalar  408.365.667   375.670.970 
      Com doações, verbas e outras  77.850.182   80.480.800 
Insumos Adquiridos de Terceiros  239.329.474   217.023.046 
      Materiais consumidos  109.728.611   100.878.584 
      Serviço de terceiros e outros  129.600.863   116.144.462 
Valor Adicionado Bruto  246.886.375   239.128.724 
Retenções  6.162.132   6.044.006 
      Depreciação  6.162.132   6.044.006 
Valor Adicionado Líquido 
Produzido Pela Entidade  240.724.243   233.084.718 
Valor Adicionado Recebido em Transferência  1.576.010   2.121.792 
      Receitas financeiras  1.576.010   2.121.792 
Valor Adicionado Total a Distribuir  242.300.253   235.206.510 
Distribuição do Valor Adicionado  242.300.253   235.206.510 
      Pessoal e encargos  232.466.133   221.062.618 
      Impostos, taxas e contribuições  139.927   162.916 
      Despesas financeiras, juros, aluguéis  2.016.724   3.659.340 
      Superavit do exercício  7.677.469   10.321.636 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

1. A Entidade: a. Reconhecimento de utilidade pública - A Casa de Saúde 
Santa Marcelina - Hospital Santa Marcelina de Itaquera é uma Associação 
Civil sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública e como entidade 
filantrópica pelas autoridades federais, estaduais e municipais.  Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência Social, Processo nº 25000.204495-
2015 diferido através da Portaria nº 1496 de 26 de outubro de 2016 e pub-
licada no Diário Oficial da União de 26/10/2016. A Entidade é ainda por-
tadora do Certificado de Inscrição nº 4289 junto ao CONSEAS Conselho 
Estadual de Assistência Social do Governo do Estado de São Paulo. Em 
21 de dezembro de 2018, fazendo jus a atividade do objetivo social da en-
tidade, a mesma recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de As-
sistência Social-CEBAS com validade para o período de 01 de janeiro de 
2019 a 31 de dezembro de 2021. b. Áreas de atuação e objeto social - A As-
sociação tem como objetivos básicos, sem visar lucro, atuar nos seguintes 

da população através de serviços hospitalares, ambulatoriais e de centros 

Administração - Conforme os estatutos sociais, a Associação é governada 
pela Assembleia Geral das Associadas, Irmãs de Santa Marcelina, e é di-
rigida e administrada no dia-a-dia por uma Diretoria eleita pela Assembleia 
para um mandato de seis anos, sem direito a qualquer espécie de remu-
neração ou indenização. d. Manutenção financeira da Associação - Os re-

-

-
ceitas financeiras. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 2.1. 
Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elab-
oradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (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 25 de março 
de 2019. As demonstrações contábeis apresentadas não contemplam as 
operações de suas filiais, mas somente as informações da Matriz, cujas 
operações são relativas ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, poden-
do incluir outras operações de programas e projetos na área da saúde. A 
Administração declara que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e cor-

2.2. Bases para 
elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis 
são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram 
elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma, 
conforme práticas contábeis descritas a seguir. 3. Principais Práticas Con-
tábeis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem numerário 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 caixa e que estão sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor; b. Ativo imobilizado: Os ativos imobilizados 
são avaliados pelo custo atribuído, deduzidos de depreciação acumuladas 
e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A entidade 
utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da 
vida útil estimada de cada ativo; c. Passivo circulante e não circulante: 
Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; d. Férias a pagar e 
encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos em-
pregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspon-
dentes; e. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: O reco-
nhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências são efetuados 
de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes f. Contribuição ao INSS e impostos: 
Conforme legislação vigente, a Casa de Saúde Santa Marcelina, por ser 
uma entidade filantrópica, é imune ao pagamento de impostos, taxas e con-
tribuições, incluindo a do INSS (cota patronal) sobre os salários pagos aos 
seus empregados. g. Contas de resultado: O regime contábil para apro-
priação das receitas e despesas é o de competência, exceto as receitas de 
doações são registradas pela sua realização financeira; h. Subvenções 
governamentais: As subvenções governamentais não são reconhecidas 

-
ções relacionadas e que as subvenções serão recebidas. As subvenções 
governamentais, cuja principal condição consiste na compra, construção ou 
aquisição de ativos não correntes, são reconhecidos como receita a apro-
priar na demonstração da posição financeira e transferidos para o resultado 
em base sistemática e racional durante a vida útil dos respectivos ativos. 
As demais subvenções governamentais são reconhecidas como receita 
em base sistemática e racional. As subvenções governamentais recebidas 
como compensação por despesas ou prejuízos já incorridos ou com a fi-

futuros relacionados, são reconhecidas no resultado do período em que 
forem recebidas. i. Uso de estimativas: A preparação das demonstrações 
contábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premis-
sas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de 
ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. 
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual 
do ativo imobilizado, provisões para contingências, créditos de liquidações 
duvidosas. A liquidação das transações envolvendo estimativas poderá re-
sultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões ine-
rentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e 
premissas pelo menos anualmente. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os 
saldos na data do balanço estavam compostos como segue:
Descrição             2018            2017
Caixas 17.126 17.700
Bancos 4.978 459
Aplicações financeiras 41.183.831 18.581.406
Recursos livres 41.205.935 18.599.565
Descrição             2018            2017
Bancos 12 141
Aplicações financeiras 14.582.660 11.514.211
Recursos vinculados 14.582.672 11.514.352
Total 55.788.607 30.113.917
5. Contas 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 públicos e particulares, e outros.
Descrição            2018           2017
Com Restrição  
Convênio SUS 11.691.281 11.520.063
Convênios com órgãos públicos 6.833.031 5.293.777
Subtotal 18.524.312 16.813.840
Sem Restrição  
Convênio com empresas e particulares 45.032.328 43.689.657
Outras contas 1.824.099 1.569.851
Menos: provisão para créditos 
de liquidação duvidosa (7.010.904) (5.159.572)
Subtotal 39.845.523 40.099.936
Total      58.369.835 56.913.776
6. Adiantamentos: Referem-se a adiantamentos a empregados, fornece-
dores e prestadores de serviços. 

Atividades Operacionais 2018 2017
Superavit líquido  7.677.469   10.321.636 
Ajustes para conciliar o resultado 
para fluxo de caixa  10.166.487   12.297.146 
Depreciação  6.162.132   6.044.054 
Ajustes lançados  na conta de depreciação  1.839   (633.331)
Bens recebidos em doação  1.630.417   33.370 
Provisão para processos judiciais  3.966.246   6.853.053 
Ajustes de exercício anterior  (1.594.147)  -   
Variações no capital circulante  30.682.881   411.678 
Contas a receber  (1.456.059)  4.407.615 
Adiantamentos  (4.948.440)  (359.155)
Estoques  324.385   (2.739.564)
Despesas Antecipadas  (149)  8.530 
Realizável a longo prazo  (326.592)  1.746.504 
Transferencias filiais  (7.895)  -   
Fornecedores  337.658   1.207.745 
Obrigações Trabalhistas  657.147   1.252.214 
Obrigações Sociais  628.373   667.638 
Obrigações tributárias  (324.393)  334.375 

Contas a pagar serviços terceiros  16.571.644   2.403.707 
Receitas a apropriar  16.552.026   (10.634.474)
Outras contas a pagar  965.821   14.956 
Caixa líquido gerado 
nas atividades operacionais  48.526.837   23.030.460 
Atividades de Investimento  
   Aquisições de bens no imobilizado ao custo  (10.764.902)  (5.905.532)
   Baixas de bens no imobilizado  315.113   683.279 
Caixa líquido consumido nas
atividades de investimento  (10.449.789)  (5.222.253)
Atividades de Financiamento  
Empréstimos e financiamentos  (12.402.358)  (11.071.668)
Caixa Líquido consumido nas 
Atividades de Financiamento  (12.402.358)  (11.071.668)
Variação de caixa e equivalente de caixa    25.674.690     6.736.539 
Saldo de caixa e equivalentes de 
caixa no início do exercício  30.113.917   23.377.378 
Saldo de caixa e equivalentes de 
caixa no final do exercício  55.788.607   30.113.917 
Variação de caixa e equivalente de caixa   25.674.690   6.736.539 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

   Balanço Patrimonial Notas 2018 2017
Passivo Circulante   148.763.534   123.747.163 
      Fornecedores   17.173.386   16.835.728 
      Obrigações trabalhistas  10a  10.907.890   10.250.743 
      Obrigações sociais  10b  2.696.232   3.253.394 
      Obrigações tributárias  10c  3.005.585   2.653.576 
      Empréstimos e financiamentos 12  2.137.285   14.539.643 
      Férias e encargos a pagar   21.496.765   19.787.410 
      Contas a pagar serviços terceiros   22.878.706   6.307.062 
      Receitas a apropriar  13  64.849.022   48.296.996 
      Provisão para processos judiciais  14  1.352.416   522.185 
      Outras contas a pagar   2.266.247   1.300.426 
Não Circulante   42.942.096   39.296.948 
      Outras contas a longo prazo
      Obrigações sociais 11a  25.060.124   23.874.589 
      Outras contas a longo prazo
      Obrigações tributárias 11b  473.123   1.149.525 
      Provisão para processos judiciais 14  17.408.849   14.272.834 
Patrimônio líquido 15  112.065.251   104.351.512 
Total do Passivo   303.770.881   267.395.623 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Descrição           2018          2017
Adiantamentos a fornecedores  306.955 431.078
Adiantamentos a funcionários 6.562.154 1.489.591
Total 6.869.109 1.920.669
7. Estoques: Os estoques em 31 de dezembro, valorizados pelo custo mé-
dio, que não supera o valor de mercado, é composto como segue:
Descrição          2018          2017
Materiais médicos hospitalares e consumo 4.631.707 4.830.291
Drogas e medicamentos 3.046.041 3.313.971
Órteses e próteses, mais materiais especiais 1.246.939 1.117.545
Matéria prima e embalagens -                      2
Demais estoques 1.133.478 1.120.741
Total 10.058.165 10.382.550
8. Realizável à Longo Prazo: Substancialmente compostos na data do 
balanço por depósitos judiciais decorrentes de contestação de cobranças 
tributárias e de encargos sociais. Descrição           2018           2017
Depósitos judiciais PIS 25.060.123 23.874.589
Depósitos judiciais diversos 894.047 1.013.382
Totais – Depósitos judiciais 25.954.170 24.887.971
Contas a receber – contingências ativas         - 833.858
Impostos a recuperar 612.194 517.943
Total 26.566.364 26.239.772
9. Imobilizado: Descrição  Taxas            2018             2017
Edifícios 2-4% 99.210.134 99.210.134
Terrenos - 15.720.000 15.720.000
Aparelhos médicos e cirúrgicos 5-10% 38.983.051 36.151.954
Máquinas e equipamentos 5-10% 4.865.865 4.880.350
Equipamentos e sistemas de informática 20% 1.393.873 1.165.101
Móveis e utensílios 5-10% 5.099.546 4.055.307
Instalações 10% 5.117.355 5.051.490
Veículos 10-20% 316.087 344.437
Obras em andamento - 11.896.569 9.888.552
Imobilizações em andamento - 5.251.554 2.082.072
Subtotal  187.854.034 178.549.398
Depreciação acumulada   (41.780.885) (36.762.067)
Total imobilizado líquido  146.073.149 141.787.332
Distribuição de Bens Imobilizado             2018             2017
Bens com Restrição 30.675.358 29.775.340
Bens sem Restrição 115.397.774 112.011.992
Total imobilizado líquido 146.073.149 141.787.332
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
              2018              2017
Saldo no início do exercício 141.787.332 141.975.754
Adições  
Aparelhos médicos e cirúrgicos 3.735.017 3.365.149
Móveis e utensílios 1.140.263 820.828
Máquinas e equipamentos 400.161 617.263
Instalações 69.621 340.914
Equipamentos de informática 242.341 62.966
Imobilizado em andamento (variação líquida) 3.169.482 96.627
Obras em andamento (variação líquida) 2.008.016 601.785
Baixas líquidas (315.113) (683.279)
Depreciações (6.163.971) (6.044.006)
Ajustes lançados na conta de depreciação        - 633.331
Saldos no fim do exercício 146.073.149 141.787.332
10. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias:
(a) Obrigações Trabalhistas: Descrição               2018            2017
Salários a pagar 10.822.523 10.190.907
Pensão alimentícia 42.505 44.157
Rescisões a pagar 42.862 15.679
Total 10.907.890 10.250.743
(b) Obrigações Sociais: Descrição               2018             2017
INSS a recolher 1.377.771 1.242.153
FGTS a pagar 1.312.759 1.779.237
PIS sobre folha a recolher           - 222.036
Outros 5.702 9.968
Total - Circulante 2.696.232 3.253.394
(c) Obrigações tributárias: Descrição             2018             2017
IRRF sobre salários 2.524.746 2.219.666
IRRF terceiros a recolher 138.255 104.943
PIS, COFINS e CSLL. 316.011 301.477
ISS – Impostos sobre serviços 26.573 7.034
Obrigações tributárias em contestação judicial              - 20.456
Total - Circulante 3.005.585 2.653.576
11. Outras contas a longo Prazo: (a) Obrigações Sociais: O recolhimen-
to do PIS está sendo discutido judicialmente, e de acordo com as Normas 
e Procedimentos de Contabilidade NBC TG 25, a administração optou por 
apropriar esses valores como obrigação legal até a conclusão da sentença.
Descrição            2018           2017
Deposito Judicial PIS – Mariana Sala 5.759 5.419
Deposito Judicial PIS – Cajamar 159.908 151.040
Deposito Judicial PIS – Santa Isabel 87.018 83.008
Deposito Judicial PIS - SPES 228.723 219.517
PIS Processo Judicial CSSM 24.578.716 23.415.605
Total – Não Circulante 25.060.124 23.874.589
(b) Obrigações tributárias: Descrição          2018        2017
Verba a devolver – Prefeitura Cajamar - 509.128
Depósito judicial estadual e municipal 473.123 640.397
Total – Não Circulante  473.123 1.149.525
12. Empréstimos e Financiamentos:
   Ga-    
Insti- Taxa  ran- Venci-  Curto  
tuição   mês    Tipos  tias mento        Prazo         2018             2017
  Capital  17/12
Santander 1,85% de giro ( b ) 2018 - - 10.958.476
  Capital  03/08
Santander  1,32% de giro ( a ) 2018 - - 1.417.201
Mútuos   Diversos ( c )    2.137.285 2.137.285 2.163.966
Provisão de juros      - - 17.180.648
Juros a transcorrer      - -  (17.180.648)
Total          2.137.285  2.137.285 14.539.643
(a) Aval da diretoria. (b) Receita do SUS. (c) Valor a pagar ao Instituto 
das Irmãs Santa Marcelina. 13. Receitas a Apropriar: a) Verbas e sub-
venções a aplicar - Refere-se a recursos recebidos para custeio e investi-
mentos como segue:  Descrição           2018           2017
Subvenção – verba investimento a aplicar  13.865.224 13.502.373

Subvenção – verba custeio a aplicar 1.707.218 2.798.514
PRONON – verba a aplicar 2.989.064 558.184
Totais verbas a aplicar (a) 18.561.506 16.859.071
Verba de investimento aplicada 30.135.763 26.762.040
Verba transferida para receita por depreciação 11.579.682 9.209.071
Verba imobilizado em andamento 12.600 12.600
Totais verbas a aplicadas(b) 41.728.045 35.983.711
Subtotal 60.289.551 52.842.782
Verbas de investimento aplicadas - depreciação (11.579.682) (9.209.071)
Total da conta – investimentos 48.709.869 43.633.711
Recursos públicos a devolver 33.587 33.587
Total dos recursos a devolver (c ) 33.587 33.587
Total  48.743.456 43.667.298
Adiantamentos – Contratos bancários e clientes 16.105.566 4.629.698
Total 64.849.022 48.296.996
(a) Verbas de investimento e custeio a aplicar. (b) Verbas de investimentos 
aplicadas, cujo reconhecimento da receita esta sendo efetuado em base 
sistemática e racional durante a vida útil do ativo. (c) Recursos públicos a 
devolver para a Secretaria Municipal de Saúde referente aos convênios que 
foram encerrados. b) Adiantamentos - Contratos de Parcerias - Em 2011 
a Entidade assinou contrato de parceria com duas instituições financeiras, 
relativo 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 
dezembro de 2018. Em 2016 assinou novo contrato com o Banco Itaú no 
valor de R$ 4.500.000 com vigência de 5 anos. Em novembro de 2018 o 
Banco Santander assinou o 2º. Aditivo ao termo firmado em 2011 no valor 
de R$ 14.000.000 com vigência até 2023.Os montantes recebidos vêm sen-
do apropriados mensalmente ao resultado, durante o prazo de vigência dos 
contratos, R$ 2.442.502 mil em 2018. 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             2018          2017
Banco Santander 14.000.000 1.542.502
Banco Itaú 2.025.000 2.925.000
Clientes 80.566 162.196
Total 16.105.566 4.629.698
c) Total de receitas a apropriar - Descrição             2018            2017
Verbas e subvenções a aplicar 48.743.456 43.667.298

 Continua...
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Parecer do Conselho Econômico e Fiscal

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
À Diretoria e Associadas da Casa de Saúde Santa Marcelina São Paulo - SP Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Casa de Saúde Santa Marcelina, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Casa de Saúde 
Santa Marcelinaem 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar 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 básicas requeridas no parágrafo inicial, tomadas em conjunto. Adicionalmente, 
examinamos a Demonstração do Valor Adicionado referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a 
qual esta sendo apresentada com o propósito de permitir análises adicionais, não sendo requerida como parte 
das Demonstrações Contábeis básicas. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de 
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião estão adequadamente apresentadas em todos os aspectos 

Responsabilidade da administra-
ção sobre as demonstrações contábeis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e ad-
equada 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 do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável 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 distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de 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 auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em re-
sposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco 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 controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-

-

a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 

incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-

a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes 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 época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, in-
clusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 28 de março de 2019.  
Cokinos & Associados Auditores Independentes S/S CRC-2SP 15.753/O-0

José Luiz de Faria - Contador CRC-1SP116. 868/O-8

A Diretoria, 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 estatu-
tárias, examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Hospital Santa Marcelina de Itaquera referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonst-
ração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor 

bos, contratos e outros em conformidade com as exigências legais e fiscais. 
23. Isenções Previdenciárias Usufruídas: Em atendimento ao parágrafo 
2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, de 27/11/2009, são demonstradas a se-
guir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, 
gozadas durante os exercícios. Descrição             2018        2017
Ordenados e salários.  203.070.620 192.236.454
(*) Percentual de contribuição (a) 27,80% 27,80%
Subtotal 56.453.632 53.441.734
Serviços prestados por pessoa física 
(autônomos inclusive médicos) 5.221.729 3.241.009
Percentual de contribuição devida (b) 20,00% 20,00%
Subtotal 1.044.346 648.202
Total devido caso a entidade não 
gozasse de isenção (a) + (b) = 57.497.978 54.089.936
(*) INSS 20%, SESC 1,5%, SENAC 1%, SEBRAE 0,60%, INCRA 0,20%, 
Sal.-educação 2,5% e seguros contra riscos e acidentes 2%
24. Concessão de Gratuidades (Não Auditado): Foi concedido com ob-

de 27/11/2009, conforme demonstrativo comparativo, indicado abaixo:
Item             2018        2017
Quantidade de internações SUS 26.569 27.402
Quantidade de internações convênio e particulares 7.042 6.928
Total das internações do ano 33.611 34.330
Participação no atendimento SUS 79,05% 79,82%
25. Trabalho Voluntário: 
que aprova a NBC ITG 2002- Entidades sem Finalidade de Lucros, onde 
interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo 
da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, 
foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela entidade. O registro 
dos montantes foi contabilizado em 2018 nas rubricas de serviços voluntári-
os de receita e despesa e não altera o superávit/déficit do exercício. A men-
suração dos trabalhos voluntários de Governança foi feita nas informações 
divulgadas por meio de Remuneração dos Administradores divulgadas pelo 

-
nança são desenvolvidas por uma equipe de coordenação, denominada 
“Toque Voluntário”. Descrição             2018        2017
Governança Cooperativa 4.663.325 2.827.541
Grupo Toque Voluntário 592.686 728.036
Total  5.256.011 3.555.577
26. Seguros (Não Auditado): Para atender medidas preventivas adotadas 
permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor 
considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim aten-
dendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade. 
Seguradora  Modalidade  Valores Segurados  Vencimento
Unimed Seguros  Responsabilidade Civil Até 100% LMG 15/07/2019
Itaú seguros  
auto frota Seguro de Veículos 100% Tabela FIPE 03/05/2019
Sompo Seguros  DM e Lucros cessantes 71.000.000 20/10/2019
Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em 
função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

Ir. Rosane Ghedin - Diretora Presidente
Luis Roberto Teles - Contador CRC 1SP182786/O-8

Adiantamentos – 
contratos de parceria 16.105.566 4.629.698
Total 64.849.022 48.296.996
14. Provisão Para Processos Judiciais: A Entidade possui contingências 
de natureza trabalhista e cível, tendo sido constituída provisão contábil, cuja 
possibilidade de perda foi classificada como provável.
Descrição            2018             2017
Reclamações trabalhistas 330.841 294.578
Processos cíveis 794.441 68.806
Acordos Processos 227.134 158.801
Contingências no passivo circulante 1.352.416 522.185
Reclamações trabalhistas 2.981.409 1.441.085
Processos cíveis 4.688.902 4.011.144
Auto de Infração 9.738.538 8.820.605
Contingências no longo prazo 17.408.849 14.272.834
Total 18.761.265 14.795.019
15. Patrimônio Líquido: Representa o patrimônio inicial da Casa de Saú-
de Santa Marcelina, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e 
ajustes apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como 
de doações e ajustes de avaliação patrimonial. Em 2018 o valor do patrimô-
nio líquido apresentado é de R$ 112.065.251 e superávit de R$7.677.469. 
Em 2017 o patrimônio líquido era de R$ 104.351.512. 16. 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 31/12/2018 de R$ 57.497.978 
que está alocado neste grupo não compõe o Ativo e Passivo da Entidade. 
17. Receitas: (a) – Com assistência médica hospitalar.
Descrição               2018
Com Restrição 
SUS – Sistema Único de Saúde / Campanhas 173.750.410
Glosas SUS (411.724)
Subtotal 173.338.686
Sem Restrição 
Convênios empresas 236.925.247
Glosas convênios (6.745.676)
Subtotal 230.179.571
Particulares 4.847.410
Total 408.365.667
(b) Outras receitas operacionais: Descrição           2018
Recuperação de despesas 
reversão provisão devedores duvidosos 1.808.056
Receitas residentes 1.703.535
Reembolso AME 6.521.628
Serviços compartilhados 4.605.086
Outras 162.644
Total 14.800.950
18.a SUS, Convênios e Particulares. 415.523.067
18.b Ressarcimento de despesas 14.800.950
18.a Deduções da receita (7.157.401)
Total de Receitas – Custeio  423.166.616
18. Verbas e Subvenções Recebidas: No decorrer do exercício de 2018 
foram apropriados nas suas respectivas competências os seguintes recursos:

(a) Verbas Estaduais – Governo do Estado de São Paulo - 
Termo aditivo                                               Descrição      Valor R$
Convênio 793/2016 Hospital Santa Marcelina – Custeio- PS 23.711.140
Convênio 649/2016 Hospital Santa Marcelina - Custeio 10.000.736
Convênio 568/2016 Hospital Santa Marcelina - Custeio 13.786.519
Convênio 551/2017 Hospital Santa Marcelina – Custeio  2.013.991
Convênio 072/2016 Hospital Santa Marcelina - Custeio 349.602
Convênio 202/2015 Hospital Santa Marcelina – Custeio PS 99.063
 Total 49.961.051
(b) Verbas para Investimentos - O montante reconhecido pelo regime 
de competência, mediante as depreciações dos bens adquiridos foi de 
R$ 2.370.611 em 2018 (R$ 2.098.960 em 2017). (c) Verbas para Inves-
timentos - As verbas para investimentos foram diretamente classificadas 
no passivo, vide nota explicativa n.º 14, de acordo com a Resolução CFC 
Nº. 1.143/08, que aprovou a NBC T 19.4 – Subvenção e Assistência Gov-
ernamentais (CPC 07). 
Origem               Descrição        2018         Total 
Ministério da Saúde Convenio 851591 506.064 506.064
Ministério da Saúde Convenio 851153 150.000 150.000
Ministério da Saúde Convenio 848554 1.034.000 1.034.000
Ministério da Saúde Convenio 848555 500.000 500.000
Ministério da Saúde Convenio 848553 150.000 150.000
Ministério da Saúde Convenio 850915 251.750 251.750
Ministério da Saúde Convenio 848556 504.649 504.649
Ministério da Saúde Convenio 852147 1.000.000 1.000.000
 Total 3.961.463 3.961.463
19. Doações Recebidas: As seguintes doações foram recebidas: 
Descrição             2018        2017
Doações de materiais e medicamentos 2.617.609 2.989.447
Doações de pessoa jurídica 2.681.501 47.194
Projeto Adote um Leito 476.164 3.120.775
Outros 161.080 1.978.668
Total           5.936.354  8.136.084
20. Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas: Os encargos financeiros 
e as variações monetárias líquidas, apropriados ao resultado estão demon-
strados como segue: Descrição             2018        2017
Despesa financeira  
Juros e multas (1.736.917) (3.350.468)
Despesas bancárias (279.806) (308.872)
Descontos concedidos (1) (1)
Subtotal (2.016.724) (3.659.341)
Receita financeira  
Rendimentos aplicações 925.762 1.210.744
Juros ativos 203.805          157.365
Variação Cambial (10.499) 76.660
Descontos obtidos 456.942 677.023
Subtotal 1.576.010 2.121.792
Total (440.714) (1.537.549)
21. Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em suas finali-
dades 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 com 
base em documentação hábil como: avisos bancários, notas fiscais, reci-

...Continuação

Adicionado e as Notas Explicativas e Proposta da Administração, com base nos exames efetuados, o Conselho 
Fiscal, entendendo que as peças acima citadas representam adequadamente a Posição Patrimonial e Econômica 

de seus membros, opina favoravelmente á aprovação integral e sem qualquer ressalva, dos referidos documentos 
pela Assembléia geral deste Conselho. São Paulo, 31 de janeiro de 2019. 

 Irmã Giuseppina Raineri, Irmã Maria Theresa Lorenzoni, Irmã Carla Rosimeire Felix

CVL Componentes de Vidro Ltda.
CNPJ/MF n° 02.319.841/0001-91 - NIRE 35.214.884.596

Distrato Social
I. OSRAM GmbH, sociedade existente de acordo com as leis da Alema-
nha, com sede em Marcel-Breuer-StraBe 6, D-80807, Munique, CNPJ n° 
05.566.903/0001-58, por seu procurador, Matthias Ernst Max Rosenthal,
CPF/MF n° 229.534.758-00, e II. Philips Lighting Holdings B.V., socieda-
de existente de acordo com as leis dos Países Baixos, com sede em Ein-
dhoven, Box 80020 JM, 5.600, Holanda, CNPJ n° 05.467.951/0001-99, por
seu procurador, Felipe da Silva Pessine, CPF/MF n° 318.324.578-77,
únicas sócias da CVL Componentes de Vidro Ltda., com sede em Caça-
pava/SP, na Rua Comendador João Lopes, 473, Sala 2, Vila Resende, 
CNPJ n° 02.319.841/0001-91, com seu Contrato Social arquivado pela 
JUCESP sob NIRE 35.214.884.5961, em 16.12.1997 (“Sociedade”), pro-
movem o Distrato Social nos seguintes termos: 1. Dissolução: Aprovam a
extinção da Sociedade, por não terem mais interesse em sua continuação.
2. Liquidação: Ratificam as providências e atos já praticados por seus
administradores visando à liquidação e encerramento da Sociedade, e ou-
torgam poderes ao Sr. Matthias Ernst Max Rosenthal, CPF nº
229.534.758-00, para a prática de todos os atos necessários ao encerra-
mento da Sociedade, assumindo as obrigações legais dos artigos 1.102 a 
1.109 do Código Civil. O Sr. Matthias Ernst Max Rosenthal declara, sob
as penas da lei, que não está impedido de exercer as atividades para as 
quais foi indicado por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou sob pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a proprie-
dade. 3. Importância a Partilhar: Foi apurado saldo positivo no valor total
de R$ 611,08, que será partilhado entre as sócias na proporção de sua
participação no capital da Sociedade. 4. Responsabilidade por Ativos e 
Passivos Remanescentes: Assumem integral responsabilidade por even-
tuais ativos e/ou passivos da Sociedade porventura remanescentes, na 
proporção de suas respectivas participações. 5. Guarda e Conservação 
de Livros e Documentos: O Sr. Daniel Tatini, CPF/MF n° 258.223.458-
32, será o responsável pela guarda e pela conservação dos documentos 
da Sociedade pelo prazo prescricional aplicável. 6. Quitação: As sócias e 
a Sociedade dão-se, entre si, a mais ampla, geral, plena e irrevogável qui-
tação, para nada mais reclamarem uma da outra. 7. Extinção da Socieda-
de: Declaram extinta a Sociedade  mediante o arquivamento do Distrato
Social pela JUCESP. 8. Publicação: O Distrato Social será publicado em
forma de extrato no DOESP e em jornal de grande circulação. As partes
assinaram o Distrato Social em 4 vias, na presença de 2 testemunhas. 
Caçapava, 22/01/19. JUCESP nº 40.575/19-6 em 30/01/2019. Flávia R.
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Conjunto Hospitalar de Sorocaba - 
Seconci-SP/OSS
CNPJ nº 61.687.356/0043-99

Portaria Gerência Executiva CHS Sorocaba nº 002/2019 - 
RETIFICAÇÃO

Sorocaba, 29 de março de 2019.

O Gerente Executivo da Seconci-SP/OSS - Conjunto Hospitalar 
de Sorocaba no uso de suas atribuições legais, resolve:

Artigo 1º - Retificar a Portaria Gerência Executiva CHS Sorocaba 
nº 002/2019, tendo em vista as alterações na composição do Núcleo 
de Segurança do Paciente (NSP) do Conjunto Hospitalar de Sorocaba - 
Senconci-SP/OSS.

Artigo 2º - A nova composição será:

Presidente:
Tiago Acauan Dal Molin, RG 3.622.389 - SSP/SC, Médico;

Vice-Presidente:
Flávio Alex Gonçalves, RG 30.971.613-5, Gerente de Enfermagem;

Coordenadora:
Isabelle W. Carneiro da Cunha Lee, RG 36.638.263-9, Médica;

Membros Consultivos:
Agnaldo Aparecido Carlesse, RG 16.919.200-3, Gerente Executivo;

Membros:
Angela Maria do Nascimento Souza, RG 28.457.805-8
Antonio Luiz da Silva Junior, RG 35.520.369-8, Gerente Técnico;
Aldo Tessaroto Neto, RG 23.020.450-8, Gerente Administrativo;
Flavia de Assis Sena, RG 34.274.296-6, Enfermeira;
Márcio Barakat, RG 23.684.717-X, Médico;
Thátira Postali Jacinto Pezato, RG 41062837-2, Enfermeira;
Ticiane Lisandra de Lima Gonçalves, RG 40.445.918-3, Coordenadora 
Técnica

Secretário:
Francisco Baptista Bitencourt, RG 24.826.744-9, Oficial Administrativo;

Secretária Suplente:
Claudia Natsumi Yoshida, RG 27.279.539-2, Oficial Administrativo.

Artigo 3º - Revogam-se as portarias anteriores.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Dr. Agnaldo Ap. Carlesse 
Gerente Executivo

Banco Santander (Brasil) S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42 - NIRE 35.300.332.067
AVISO AOS ACIONISTAS

Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral 
que o Conselho de Administração do Banco Santander (Brasil) S.A. 
(“Companhia”), em reunião realizada nesta data, aprovou a proposta da 
Diretoria Executiva, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 2020, de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da 
Companhia, nos termos dos artigos 17, inciso XVIII e 37, § 2º do Estatuto 
Social da Companhia, no montante bruto de R$ 1.000.000.000,00 
(um bilhão de reais), que, após deduzido o valor relativo ao Imposto 
de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, 
importam o valor líquido de R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta 
milhões de reais), com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos

Espécie
Juros sobre o 

Capital Próprio 
(valor bruto por ação)

Juros sobre o 
Capital Próprio

(valor líquido por ação)
ON

(Ordinárias) R$ 0,12758527588 R$ 0,10844748450

PN
(Preferenciais) R$ 0,14034380347 R$ 0,11929223295

Unit(*) R$ 0,26792907936 R$ 0,22773971745

(*) 1 (uma) Unit corresponde a 1 (uma) ação ordinária e 1 (uma) ação 
preferencial.
Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio, ora aprovados, os acionistas 
que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 
05 de abril de 2019 (inclusive). Dessa forma, a partir de 08 de abril de 
2019 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Juros 
Sobre Capital Próprio”.
Os Juros sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a partir do dia 29 
de abril de 2019, e imputados integralmente aos dividendos obrigatórios 
a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2019, 
sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária.
Para os American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de 
Valores de Nova York - NYSE o pagamento se dará através do The 
Bank of New York Mellon, banco depositário dos ADRs. 
Informações relacionadas à US Record Date, à data de pagamento ou 
qualquer outra informação adicional poderão ser obtidas através do site 
adrbnymellon.com.

São Paulo, 29 de março de 2019.
Angel Santodomingo

Diretor de Relações com Investidores
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


