


O ano de 2.016 foi difícil e agitado nos meios políticos, cheio 
de desafios pela falta de recursos financeiros, desempre-
go, altas taxas de juros e inflação galopante, trazendo im-

pacto na área social,  educação e saúde, entre outras. Saúde é 
uma das principais preocupações do brasileiro.

A melhor forma de proteção ao emprego é se capacitar, já que 
o mercado de trabalho está cada dia mais competitivo. O Brasil 
teve períodos de fartura, passando as empresas por novos tipos 
de consumidores e as que não se adaptarem ao novo mercado, 
tendem a fechar suas portas.

Centenas de hospitais estão trabalhando no vermelho, agravados 
pela mais longa recessão econômica que o país está passando e 
pela falta de novos incentivos financeiros para o setor e não é por 
falta de ações e pedidos constantes. Estamos trabalhando no li-
mite, buscando caminhos que possam ajudar ainda mais o aten-
dimento a população. No exercício de 2.016 a Santa Casa de Jahu 
atendeu 78,33% de pacientes via SUS (77,40 em 2015), quando o 
percentual mínimo exigido pelo Ministério da Saúde é 60%. 

O relator da reforma da previdência, propôs o fim da isenção pre-
videnciária para as entidades filantrópicas (sem fins lucrativos), 
permitindo apenas que as filantrópicas que prestem 100% de 
serviços gratuitos possam deixar de recolher a contribuição previ-
denciária. O assunto é polêmico     e está na agenda do presidente 
no âmbito da reforma tributária. A isenção é que ainda garante o 
funcionamento das entidades filantrópicas.

Não nos falta coragem na sequência das construções, reformas 
e compras de novos equipamentos cirúrgicos hospitalares. Sem 
crise não há desafios. A escassez de recursos tem sido objeto de 
medidas internas quanto a aplicação planejada dos repasses rece-
bidos em busca da perfeição por parte da equipe de colaborado-
res, o que requer bastante disciplina, mesmo assim realizamos a 
ampliação da UTI Neonatal e Pediátrica; inauguração do Setor de 

Urologia, do Ambulatório de Especialidades e Pediatria de Convê-
nios e no último dia 17 de março, do Centro Neurológico e Neu-
rocirúrgico.

Ainda na vigência da nossa administração 2010 a 2017, a Santa 
Casa recebeu de emendas parlamentares R$ 9,3 milhões, sendo: 
R$ 7,3 milhões federal e R$ 2 milhões estadual. A Santa Casa apli-
cou com recursos próprios na aquisição do imobilizado, reformas 
e ampliações, R$ 6,1 milhões totalizando mais de R$ 15 milhões 
na melhoria da tecnologia hospitalar e fator de qualidade aos pa-
cientes. Novas indicações parlamentares em torno de R$ 1 milhão 
de reais foram aprovadas. A Santa Casa possuía 742 funcionários, 
fechando dezembro último com 1.262 funcionários, demonstran-
do um aumento de 70% para melhor atendimento à população.

As demonstrações contábeis do ano passado, Relatório dos Audi-
tores Independentes (Moore Stephens) e o parecer do Conselho 
Fiscal, estão inseridos nesta revista, com redução das despesas 
administrativas e gerais para a própria sobrevivência do hospital.

Está programada para o dia 10 de abril de 2017 a eleição dos novos 
administradores da Mesa Administrativa e Conselho Fiscal para o 
triênios 2017/2020, conforme edital publicado no jornal Comércio 
do Jahu, do dia 19 de março de 2017 e o envio de correspondên-
cia a cada Irmão, na demonstração da publicidade e transparência 
dos atos que norteiam nossa administração.

Necessitamos urgentemente de ações concretas que possam 
curar o estado febril da saúde que tanto assola os hospitais do 
país. Não adianta falar no passado folclórico dos remédios do 
tempo da vovó, se muitos gestores desconhecem a realidade da 
saúde pública do país.

Alcides Bernardi Júnior
Provedor
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Relatório de Atividades - 2016

II – AQUISIÇÕES

1. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO: CPU, Estabilizador, Impressora, 
Leitor de Código de Barras Laser, Mini Rack, Monitor, No Break, Webcam.

2.
EQUIPAMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA:  Aparelho de Pressão, Aspirador,  Fonte 
de Luz, Mesa Clínica, Modularis Litotriptor, Monitor Multiparâmetro, Oftalmoscópio, 
Otoscópio, Sistema de Foto Oftalmo.

3. EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO:  Celular, Gravador, Interface.

4.       

INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA: Afastador Cook 4cm RH13781, Afastador 
Hohmann n.05 20 cm, Afastador Weitlaner 16 cm 3x, Alca Bibkiller 2,4mm 160 cm T, 
Cabo de Biaturi n°3 Lote HE, Cureta Dermatológica NR. 2 R, Cureta Dermatológica NR. 3 
R, Cureta Dermatológica NR. 4 R, Cureta Dermatológica NR. 5 R, Cureta Dermatológica 
NR. 6 R, Descolador Freer Cortante R, E 120 Eletrodo Faca Reta 75, E-100 Eletrodo Bola 
3-16 M, Eletrodo Médico 75 mm Pont., Estojo de Inox 20x10x05 cm P, Faca para Enxerto 
de Pele C, Goiva Luer 16cm Curva Alveo, Goiva Luer 16 cm Reta Alveol, Impactor de 
Enxerto 3mm RH1, Impactor de Enxerto 5mm RH1, Impactor de Enxerto 7mm RH1, 
Pinça Adson Dente de Rato 1, Pinça Adson Serrilhada 12cm, Pinça Biopsia, Pinça de 
Disseccao de Bakey, Pinça Disseccao Adson Serri, Pinça Disseccao de Bakey DI, Pinça 
Disseccao de Bakey RE, Pinça Espanhola 16 cm RH0168, Pinça Extratora de Cálculo, Pin-
ça Lowmann para Ossos 12, Pinça Pean 14cm RH01510, Pinça Struycken(Comedeira), 
Pinça Takahashi Infantil RE, Porta Agulha Mayo Hegar Com, Porta  Agulha Micro Cas-
trovi, Porta Agulhas Ryder 13cm BO, Punch Dermatologico NR. 2 RH, Punch Dermato-
logico NR. 3 RH, Punch Dermatologico NR. 4 RH, Punch Dermatologico NR. 5 RH, Punch 
Dermatologico NR. 6 RH, Punch Dermatologico NR. 7 RH, Punch Dermatologico NR. 8 
RH, Raspa Dorso Sperli NR.2 RH0, Tesoura Iris CV-PR 11cm RH0, Tesoura Iris Fina Reta, 
Tesoura Metzenbaum Reta 18C.

5.

MÓVEIS E UTENSÍLIOS:  Aparelho de Ar Condicionado, Aparelho de Muscul.-Fisiot., 
Aquecedor,  Armário, Arquivo de Aço, Aspirador Uso-Domestico, Banqueta, Berço Hos-
pitalar, Cadeira Fixa, Cadeira Giratória, Cama, Cama-Maca, Câmera Fotográfica, Carro de 
Banho, Carro Funcional, Carro Funcional para Limpeza, Carro Maca, Colchão Pneumá-
tico, Escada, Estante, Gaveteiro, Guarda Roupa, Liquidificador, Longarina, Mesa, Mesa 
Auxiliar, Microondas, Pistola de Pintura, Poltrona, Purificador de Agua, Refrigerador, 
Suporte de Soro, Telefone, Televisão, Trocador de Fraldas, Ventilador.

6.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Britadeira, Câmera de Vigilância, GPS, Máquina de 
Hemodiálise, Negatoscópio, Seladora, Maxyclean ST Sist Dedicado a Limpeza de Ins-
trumentos.

7.

EQUIPAMENTO DE MEDICINA E CIRURGIA - VERBA FEDERAL: Aparelho de Ultras-
som, Aparelho de Raio-X, Armário para Equipamentos de Vídeocirurgia, Bomba de 
Infusão, Broncoscópio, Cardioversor, Foco, Fonte de Luz, Microscópio, Monitor Multipa-
râmetro, Ventilador Pulmonar.

8. MÁQUINAS E  EQUIPAMENTOS - VERBA FEDERAL:  Esterilizadora Sterrad.

9. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VERBA FEDERAL: Carrinho de Emergência.

10.       VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO: Veículo Mercedes Benz - Sprinter 415 Ambulância - Cor 
Branca.

I - AÇÕES DESENVOLVIDAS

Festa Junina da Pediatria: Crianças da ala da pediatria da Santa Casa participaram da 
Festa Junina promovida pelo Corpo de Voluntários da Irmandade de Misericórdia do Jahu. A 
presidente Terezinha C. Piva Almeida Leite e demais voluntárias enfeitaram a mesa com bolo, 
cachorro quente, refrigerantes e saquinhos de guloseimas para as crianças.

Dia do Rim: Informações importantes sobre prevenção das doenças renais crônicas foram 
passadas para mais de 600 crianças em Jaú por profissionais da Santa Casa, em evento 
alusivo do Dia Mundial do Rim. A iniciativa foi do Grupo de Humanização “HumanizaSanta” e 
da equipe Multidisciplinar do Setor de Hemodiálise do hospital.

Dia das mães: É sempre agoniante permanecer hospitalizado em época em que se 
comemora datas especiais. Para amenizar um pouco este sofrimento das mamães internadas, 
o setor de nutrição da Santa Casa de Jahu preparou uma homenagem para o Dia das Mães. 
A Santa Casa entregou um cartão com rosa feita de material E.V.A., recheada com bombom.

Hemodiálise (Dia das mães): O setor de Hemodiálise da Santa Casa fez homenagens para 
as mães que fazem o tratamento, bem como para as acompanhantes dos pacientes. Durante 
toda a semana, a recepção do setor recebeu enfeites alusivos a data e foi servido um café e 
lanche da tarde para todos os acompanhantes. A iniciativa foi da equipe multidisciplinar da 
hemodiálise da Santa Casa.

Homenagem ao Dia da Mulher na Santa Casa de Jahu: A Santa Casa de Jahu promoveu 
atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No setor de hemodiálise, as 
pacientes ganharam pequenas lembranças contendo sachês de shampoo e condicionador. 
Em parceria com a escola IEP foram oferecidas massagens para as mulheres acompanhantes. 
Já no Espaço Cultural, em parceria com o Institudo Embeleze, as homenagens foram para as 
colaboradoras do hospital, que puderam usufruir dos serviços de corte de cabelo, escova, 
sobrancelha e manicure. Também foi servido café, bolo e suco.

SIPAT 2016: A SIPAT da Santa Casa de Jahu transcorreu de 18 a 22 de julho com palestras 
dos mais variados assuntos oferecidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) aos colaboradores. Temas do cotidiano, que buscam a melhora da qualidade de vida 
foram apresentados, como relacionamento familiar, gestão financeira dos gastos familiares, 
alimentação saudável, entre outros, por diversos palestrantes. Os encontros aconteceram 
no Espaço Cultural, nos períodos da manhã e tarde. Uma   novidade da SIPAT agradou os 
participantes e mostrou como são usados os equipamentos de segurança para distintas 
atividades desenvolvidas pelos funcionários da instituição. Foi realizado um desfile com os 
colaboradores com as vestimentas e os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) dos 
diversos setores do hospital.

Hora do Mamaço: O grupo de Humanização “HumanizaSanta” e o Banco de Leite da Santa 
Casa de Jahu promoveram na Praça da República (Jardim de Baixo), a Hora do Mamaço, 
atividade da Semana do Aleitamento Materno. A iniciativa integra as ações do Agosto 
Dourado, uma das estratégias do Programa Saúde da Criança, do Ministério da Saúde, 
executada pela Santa Casa de Jahu para dar maior visibilidade às ações de promoção ao 
aleitamento materno exclusivo, pelo menos, nos seis primeiros meses de vida da criança. O 
objetivo do evento é mostrar a importância do ato de amamentar, não só para a mãe e o bebê, 
mas sim para toda a comunidade, chamando a atenção de todos para algo fundamental na 
formação da criança. O evento também destaca o direito da mamãe de amamentar seu filho 
em qualquer lugar que julgar confortável para ela e para a criança, desvincilhando qualquer 
tipo de preconceito ou constrangimento relacionado ao ato.

Dia das Crianças: O corpo de voluntários da Irmandade de Misericórdia do Jahu 
proporcionou uma tarde de alegrias para crianças internadas na ala pediátrica da Santa Casa.

Semana do aleitamento materno: O evento marcou o início da Semana do Aleitamento 
Materno. Cerca de 100 gestantes estiveram presentes, moradoras de Jaú e de cidades da 
região. Foram realizadas palestras sobre temas importantes relacionados ao aleitamento 
materno.

Semana da Enfermagem: O evento comemora o Dia do Enfermeiro (12 de maio) e é 
totalmente gratuito, com palestras que aconteceram no Espaço Cultural da Santa Casa 
de Jahu.

Missa em comemoração aos 110 anos da Santa Casa de Jahu

Natal na Hemodiálise: O projeto de integração desenvolvido pela equipe da Hemodiálise 
da Santa Casa de Jahu marcou alguns eventos relacionados ao natal para os pacientes e 
acompanhantes do setor, com a presença do coral da Igreja Presbiteriana e comes e bebes.

Captação de múltiplos órgãos: Primeiro procedimento de captação de múltiplos órgãos 
de 2016, a doação beneficiou cinco pacientes. 

Reformas Hospitalares: 
- Nova ala de internação pediátrica 
- Reforma da capela 
- Litotripsia 
- UTI neonatal 
- Reforma do telhado do Pronto Socorro 
- Inauguração do Ambulatório de Especialidades
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Dados Estatísticos

Indicadores Hospitalares

Discriminação Ano de 2015 Ano de 2016 Média  
Mensal 2016

Pronto Socorro 172.208 164.998 13.750

Pronto Socorro Infantil 32.333 29.402 2.450

Internações 19.244 18.103 1.509

Cirurgias 8.332 8.643 720

Partos/Cesárias 2.647 2.661 222

Hemodiálise 18.711 20.116 1.676

Radiografia 107.555 106.457 8.871

Tomografia 10.128 11.512 959

Ultrassonografia 12.917 10.623 885

Fisioterapia 83.085 94.763 7.897

Exames de anátomo 5.818 5.633 469

Exames de análise 
clínicas 477.621 467.229 38.936

Endoscopia 1.814 1.304 109

Litolaser 2.622 2.704 225

Cihdott - Enucleação de 
Córneas 24 16 1

Cihdott - Captação de 
Múltiplos Órgãos 1 2 0

Transfusões 2.717 2.738 228

Refeições 305.550 337.029 28.086

Lanches/Café/Ceia 168.861 212.157 17.680

Mamadeiras 64.377 64.226 5.352

Nutrição Enteral 29.069 30.073 2.506

Roupas Lavadas (Kg) 949.555 1.046.027 87.169

Incineração de Lixo 95.143 124.432 10.369

Gestação de Alto Risco - 
atendimentos 1.856 2.689 224

Ecocardiografia 1.762 2.141 178

Especialidades SUS Convênios e 
Particulares Total Geral

Clínica Cirúrgica 39 20 59

Clínica Médica 50 30 80

UTI Adulto 24 7 31

UTI Neonatal 5 2 7

UTI Pediátrica 4 2 6

Obstetrícia Cirúrgica 10 10 20

Obstetrícia Clínica 14 10 24

Pediatria Cirúrgica 9 7 16

Pediatria Clínica 22 7 29

Total 177 95 272

Total geral de leitos classificados por clínicas

III - PROJETOS PARA 2017

Reforma CME (Centro Material e Esterilização)

Estacionamento de Motos (concluído)

Pintura Capela (em andamento)

Reforma do Gerador (em andamento)

Reforma UTI Adulto (1º andar)

Reforma 3º Andar Clínico

Reforma Setor Particular e Convênios (2º andar)

Pintura geral do Pronto Socorro

Reforma da Sala Cartão de Ponto

Reforma da Pediatria

Reforma Hemodiálise

Perfil Organizacional
Referência: dezembro/2016

PERFIL COLABORADORES
Mulheres 1.037

Homens 225

Total 1.262

ESTRUTURA FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE
Superior e Pós 184

Superior Incompleto 12

Ensino Médio Completo 897

Ensino Médio Incompleto 27

Ensino Fundamental Completo 62

Ensino Fundamental Incompleto 34

Ensino Primário Completo 30

Ensino Primário Incompleto 16

ESTRUTURA FUNCIONAL POR TEMPO DE CASA
Menos de 1 Ano 217

Entre 1 Ano e 2 Anos 418

Entre 3 Anos e 4 Anos 213

Entre 5 Anos e 10 Anos 215

Acima de 10 Anos 199

ESTRUTURA FUNCIONAL POR FAIXA ETÁRIA
Menos de 18 Anos 0

Entre 18 e 21 Anos 69

Entre 22 e 25 Anos 162

Entre 26 e 30 Anos 224

Entre 31 e 40 Anos 464

Entre 41 e 50 Anos 211

Entre 51 e 60 Anos 95

Entre 61 e 65 Anos 19

Acima de 65 Anos 18
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Aos Administradores da
Irmandade de Misericórdia do Jahu
Jaú -SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da Irmandade de Misericórdia do Jahu (“Entidade”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no paragrafo “Base para opinião com ressalva”, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Irmandade de Misericórdia do Jahu em 31 de dezembro de 2016, 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, aplicáveis às pe-
quenas e médias empresas.

Base para opinião com ressalva

Ativo imobilizado
Os controles físicos e financeiros individuais dos bens do ativo não circulante imobilizado, conforme nota explicativa 8, de-
vem ser objeto de levantamento rigoroso dos registros visando à implantação de um adequado cadastro físico e financeiro 
dos bens do imobilizado e do custo histórico. Ainda, a Entidade não procedeu à adoção inicial dos procedimentos técnicos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), do seu ativo imobilizado em operação. Com isso, não procedeu 
à análise de recuperabilidade, determinação da vida útil, valor residual e valor depreciável. Os ajustes na contabilidade 
provenientes desse levantamento só serão conhecidos na conclusão dos trabalhos e, seus efeitos, não são possíveis de 
mensuração no momento. Consequentemente, não pudemos concluir, e não concluímos, sobre os saldos acumulados do 
imobilizado em 31 de dezembro de 2016 e seus reflexos no resultado do exercício e patrimônio líquido.

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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 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 fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentadas para fins de comparação, foram 
por nós examinadas cujo relatório de auditoria, datado de 19 de fevereiro de 2016, continha ressalva do mesmo assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as prá-
ticas 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. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção 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, possam 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 auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos 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 obtemos 
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 representações falsas 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 a eficácia dos controles internos 
da Entidade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções 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, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos 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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 21 de fevereiro de 2017.

Moore Stephens Prisma Auditores Independentes
CRC 2SP017256/O-3
CVM nº 11-713

Ricardo Aurélio Rissi
Contador CRC 1SP137183/O-8
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IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU - CNPJ 50.753.631/0001-50

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais

Ativo Nota 2016 2015 Passivo Nota 2016 2015

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.088.274 8.363.913 Empréstimos e financiamentos 9 2.556.891  340.762 

Contas a receber 5 5.581.245 6.186.992 Fornecedores e prestadores de serviços 10 6.950.750 6.567.828 

Estoques 6 1.423.681 1.537.259 Salários, encargos sociais e contribuições 11 3.066.688 2.697.954 

Impostos a recuperar  86.192  90.362 Provisão de férias e encargos 3.332.997 2.760.802 

Outros créditos  128.671  554.556 Outras obrigações 12 1.437.236 2.069.037 

Subvenções a receber 7 41.543.115 15.275.993 Subvenções a realizar 7 39.493.978 16.171.534 

Despesas antecipadas  18.159  9.531 Total do passivo circulante 56.838.540 30.607.917 

Total do ativo circulante 52.869.337 32.018.606 

.

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo

Depósitos judiciais 13  166.317  148.717 Empréstimos e financiamentos 9  708.446  806.689 

Imobilizado 8 18.483.418 16.738.046 Salários, encargos sociais e contribuições 11 3.868.416 3.907.449 

Total do ativo não circulante 18.649.735 16.886.763 Outras obrigações 12  788.865 1.099.773 

Provisão para contingências 13 1.991.288 4.343.232 

Total do passivo não circulante 7.357.015 10.157.143 

.

Patrimônio líquido 

Patrimônio social 8.140.309 7.107.870 

Déficit acumulado  (816.792) 1.032.439 

Total do patrimônio líquido 15 7.323.517 8.140.309 

Total do ativo 71.519.072 48.905.369 Total do passivo e patrimônio líquido 71.519.072 48.905.369 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais

Receita operacional Nota 2016 2015

Serviços hospitalares 16  67.607.545 56.197.083 

Subvenções e doações 17 23.265.992 29.939.948 

 90.873.537 86.137.031 

Custo dos serviços prestados (86.393.865) (76.306.514)

Superávit bruto  4.479.672 9.830.517 

(Despesas) receitas operacionais

Administrativas e gerais (5.258.675) (8.791.527)

Pessoal (8.098.894) (6.648.531)

Resultado financeiro líquido 18  (101.658)  334.298 

Outras receitas e despesas  8.162.763 6.307.682 

(5.296.464) (8.798.078)

(Déficit) superávit do exercício  (816.792) 1.032.439 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais

Patrimônio
social

(Déficit) superávit
acumulado Total

Saldos em 1º de janeiro de 2015  3.324.831  3.783.039  7.107.870 

Incorporação do superávit acumulado no patrimônio social  3.783.039 (3.783.039) - 

Superávit do exercício -  1.032.439  1.032.439 

Saldos em 31 de dezembro de 2015  7.107.870  1.032.439  8.140.309 

Incorporação do superávit acumulado no patrimônio social  1.032.439 (1.032.439) - 

Déficit do exercício -  (816.792)  (816.792)

Saldos em 31 de dezembro de 2016  8.140.309  (816.792)  7.323.517

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais

2016 2015

Fluxo de caixa das atividades operacionais

(Déficit) superávit do exercício  (816.792)  1.032.439 

Ajustes:

Depreciações  1.578.854  1.451.802 

Baixas líquidas do imobilizado 12.359  3.882.983 

Provisão para contingências (2.351.944) (1.544.371)

Redução (aumento) nos ativos:

Contas a receber 605.747  (525.088)

Estoques 113.578  (76.904)

Impostos a recuperar 4.170 6.103 

Outros créditos 425.885  (281.809)

Subvenções a receber (26.267.122)  (361.577)

Despesas antecipadas  (8.628) 98.739 

Depósitos judiciais  (17.600)  (48.914)

Aumento (redução) nos passivos:

Fornecedores e prestadores de serviços 382.922 97.897 

Salários, encargos sociais e contribuições 329.701 664.206 

Provisão de férias e encargos 572.195 512.648 

Outras obrigações  (942.709)  1.449.534 

Subvenções a realizar  23.322.444  1.786.864 

Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais (3.056.940)  8.144.552 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições do imobilizado (3.336.585) (7.138.854)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (3.336.585) (7.138.854)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captações e liquidações líquidas dos empréstimos e financiamentos  2.117.886  (64.091)

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos  2.117.886  (64.091)

(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa (4.275.639) 941.607 

Variação do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  4.088.274  8.363.913 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  8.363.913  7.422.306 

(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa (4.275.639) 941.607 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU
CNPJ 50.753.631/0001-50

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

1. Contexto operacional

A Irmandade de Misericórdia do Jahu é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta e imune de 
tributação, regendo-se pelo Estatuto Social e demais disposições legais. A entidade tem sua sede na cidade de Jahu, estado de São 
Paulo, localizada na rua Riachuelo nº 1.073 e tem como finalidade prestar assistência médica hospitalar a quem deles necessitar 
gratuitos ou não, prestar assistência social aos desvalidos, operar com planos privados de assistência à saúde e firmar convênios com 
entidades para criação e manutenção de unidade com os mesmos fins.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a  Declaração de conformidade 
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, em especial, a Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros. As 
demonstrações financeiras incluindo as notas explicativas são de responsabilidade da Administração da Entidade, cuja emissão 
das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 21 de fevereiro de 2017.

A Administração avaliou a capacidade da Entidade em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui 
recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

b Mensuração de valor
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, exceto se indicado de outra 
forma na correspondente nota explicativa.

c Moeda de apresentação e funcional
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais. O Real é a moeda funcional da Entidade.

d Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios apresentados nessas 
demonstrações financeiras da Entidade:

a Instrumentos financeiros

a.1 Ativos financeiros não derivativos
A Entidade reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento.

A Entidade deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando a Entidade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual 
participação que seja criada ou retida pela Entidade nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.

A Entidade possui aplicações financeiras (nota 4) e recebíveis como ativos financeiros não derivativos.

Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda 
por redução ao valor recuperável.
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a.2 Passivos financeiros não derivativos
A Entidade reconhece passivos financeiros inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 
A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Entidade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 

A Entidade possui fornecedores e prestadores de serviços e outras contas a pagar como passivos financeiros não derivativos.

b Caixa e bancos
Compreendem os saldos de depósitos bancários à vista e são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curtíssimo 
prazo da Entidade. 

c Aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como 
contrapartida o resultado do exercício. Para que um investimento financeiro seja qualificado como equivalente de caixa, precisa ter 
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, 
um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento original de curto prazo, 
de três meses ou menos da data da aquisição. No caso da Entidade, apesar da disponibilidade dos recursos, os mesmos não serão 
consumidos de forma significativa no curto prazo. 

d Contas a receber
As contas a receber, especificamente de convênios médicos e com o SUS, são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a perdas estimadas em 
créditos de liquidação duvidosa. A perda estimada em créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência 
objetiva de que a Entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. A 
Administração da Entidade não tem a expectativa de outras perdas significativas.

e Estoques
Os estoques são demonstrados pelo custo médio ponderado.

f Imobilizado

f.1 Reconhecimento e mensuração
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção deduzido de depreciação acumulada e, 
quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável acumuladas. O custo inclui os gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor 
líquido contábil do imobilizado, são reconhecidos em receitas/despesas operacionais no resultado do exercício.

f.2 Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão 
auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

f.3 Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na vida útil econômica estimada de cada item. Terrenos 
não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. 

A depreciação é reconhecida no resultado. A depreciação é cessada quando o valor líquido contábil atinge o valor residual final do 
bem.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e 
eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

g Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso 
e o valor líquido de venda.
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A Administração da Entidade revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (ou grupo de ativos 
relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstancias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável 
(impairment), em contrapartida do resultado.

h Provisões 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados, quando é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e quando o valor possa ser 
estimado com suficiente segurança. 
 
As provisões são registradas tendo como base as estimativas do risco envolvido.

i Fornecedores e prestadores de serviços
As contas a pagar são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com 
o uso do método de taxa de juros efetiva, conforme aplicável.

j Ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma: 

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Entidade possui total controle da 
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza 
das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises 
da Administração da Entidade, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de 
recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 
Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis são divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes 
classificados como perda remota não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

k Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os 
custos de transação) e, subsequencialmente, demonstrados pelo custo amortizado.
 
As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal 
forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Entidade tenha um direito incondicional de diferir a 
liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

l Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-lo no futuro.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, 
encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas 
quando necessário (valor justo).

m Segregação entre circulante e não circulante
As operações ativas e passivas com vencimentos inferiores a um ano estão registradas no circulante e as com prazos superiores 
no não circulante.

n Receitas e despesas
O resultado das operações (superávit ou déficit) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos 
exercícios, independentemente, portanto, do seu efetivo recebimento ou pagamento.

Todas as receitas são destinadas aos fins institucionais da Entidade e, portanto, são consideradas operacionais.
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o Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto.

4. Caixa e equivalentes de caixa

2016 2015

Caixa 5.963 2.797 

Bancos conta movimento 273.090  1.106.995 

Aplicações financeiras (i)  3.809.221  7.254.121 

 4.088.274  8.363.913 

(i)  Refere-se a aplicações financeiras em poupança e fundos de investimento. Referidas aplicações pode ser resgatada de acordo 
com as necessidades de recursos da Entidade e tem liquidez imediata. Esses fundos são remunerados a variação do CDI. 

5. Contas a receber

2016 2015

Convênios 3.722.612 4.078.614

Sistema Único de Saúde – SUS 1.627.423 2.162.372

Outros valores a receber  235.638  116.002 

(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (i)  (4.428)  (169.996)

5.581.245 6.186.992 

(i)  Refere-se a estimativa de perda com créditos de liquidação duvidosa, constituída sobre o montante considerado de difícil 
recebimento.

6. Estoques

2016 2015

Medicamentos 660.214 665.692 

Almoxarifado (i) 471.315 618.046 

Manutenção 187.397 225.746 

Outros estoques 104.755 27.775 

 1.423.681  1.537.259 

(i)  Trata-se de material hospitalar, kits cirúrgicos e gêneros alimentícios.

7. Subvenções a receber e a realizar

2016 2015

Subvenções a receber - ativo 41.543.115  15.275.993 

Subvenções a realizar - passivo 39.493.978  16.171.534 

Em Subvenções a receber são registrados os montantes de valores contratuais a receber em relação aos convênios autorizados, cuja 
contra partida é o passivo circulante em Subvenções a realizar. A baixa do ativo ocorre sempre a Entidade recebe o recurso financeiro 
e a baixa do passivo ocorre sempre o recurso financeiro recebido é utilizado para o fim específico. 
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Os valores estão assim demonstrados:
 Subvenções

a receber
 Subvenções

a realizar

2016 2015 2016 2015

Ministério da Saúde 5.737.461  2.162.757 3.407.941  2.623.462 

Santa Casa Sustentável 20.491.654  3.481.236 20.645.706  3.681.772 

Convênio Pro Santa Casa 4.914.000 882.000 5.040.331  1.116.300 

Prefeitura Municipal 10.400.000  8.750.000 10.400.000  8.750.000 

41.543.115  15.275.993 39.493.978  16.171.534 

8. Imobilizado

2016 2015

Taxa anual de
depreciação

Custo
histórico

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

Terrenos - 2.307.445 - 2.307.445 2.307.445 

Edificações 4,00% 15.022.759 (7.810.052) 7.212.707 6.848.494 

Máquinas e equipamentos 10% 4.470.584 (1.624.850) 2.845.734 2.822.887 

Móveis e utensílios 10% 2.826.778 (1.982.558)  844.220  746.151 

Equipamentos de informática 20%  960.478  (688.508)  271.970  235.980 

Equipamentos hospitalares 20% 11.192.724 (6.828.569) 4.364.155 2.974.226 

Veículos 20%  267.240  (79.682)  187.558  27.151 

Obras em andamento -  449.629 -  449.629  775.712 

37.497.637 (19.014.219) 18.483.418 16.738.046 

a Movimentação do custo histórico e depreciação acumulada

Descrição 2015 Adições Baixas Depreciações Transferências 2016

Terrenos  2.307.445  - -  -  -  2.307.445 

Edificações  6.848.494  - -  (562.197)  926.410  7.212.707 

Máquinas e equipamentos  2.822.887  390.213 (534)  (366.832)  -  2.845.734 

Móveis e utensílios 746.151  215.924  (11.883)  (105.972)  - 844.220 

Equipamentos de informática 235.980  86.192  58  (50.260)  - 271.970 

Equipamentos hospitalares  2.974.226 1.881.090 -  (491.161)  -  4.364.155 

Veículos 27.151  162.839 -  (2.432)  - 187.558 

Obras em andamento 775.712  600.327 -  - (926.410) 449.629 

 16.738.046 3.336.585  (12.359) (1.578.854)  -  18.483.418 

Descrição 2014 Adições Baixas Depreciações Transferências 2015

Terrenos  2.307.445  - -  -  -  2.307.445 

Edificações  6.843.115  - -  (541.960)  547.339  6.848.494 

Máquinas e equipamentos  1.918.116 1.475.493 223.980  (794.702)  -  2.822.887 

Móveis e utensílios 515.451  856.305  (321.582)  (304.023)  - 746.151 

Equipamentos de informática 592.325  238.110  (307.297)  (287.158)  - 235.980 

Equipamentos hospitalares  2.649.729 3.332.684 (1.059.126) (1.949.061)  -  2.974.226 

Veículos 21.007  - 12.223  (6.079)  - 27.151 

Obras em andamento 86.789 1.236.262 -  - (547.339) 775.712 

 14.933.977 7.138.854 (1.451.802) (3.882.983)  -  16.738.046 

A Administração da Entidade revisou a vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado e não foram identificadas 
modificações relevantes nas estimativas anteriormente determinadas. Também, não foi identificada a necessidade de registro de 
provisão para ajuste dos bens aos seus valores recuperáveis (impairment). 

A Administração da Entidade, por motivos de dificuldades operacionais, não foi possível a apresentação comparativa do ativo 
imobilizado.
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9. Empréstimos e financiamentos

2016 2015

Finalidades Vencimentos
finais Taxas Garantias Circulante Não

circulante Total Circulante Não
circulante Total

Capital de giro dez/18 1,68% a.m Cessão de direitos  179.241 179.241 358.482  179.242  358.483  537.725 
Capital de giro set/18 1,39% a.m Cessão de direitos  340.740 255.556 596.296  340.739  596.294  937.033 
Capital de giro mai/18 1,55% a.m Cessão de direitos  776.302 323.459 1.099.761  -  -  - 
Conta garantida - - - 1.500.000 - 1.500.000  -  -  - 
(-) Juros a incorrer  (239.392)  (49.810)  (289.202) (179.219) (148.088)  (327.307)

2.556.891 708.446 3.265.337  340.762  806.689 1.147.451 

10. Fornecedores e prestadores de serviços

2016 2015
Fornecedores  3.493.096 3.639.815 
Honorários médicos  3.457.654 2.928.013 

 6.950.750 6.567.828 

a. Composição por idade de vencimentos

2016 2015

Modalidade Fornecedores
Honorários

Médicos Fornecedores
Honorários

Médicos
A vencer  3.407.087 3.457.654  3.619.696 2.928.013 
Vencidos
Até 30 dias 85.190  - 14.325  - 
De 31 a 60 dias -  - 3.518  - 

De 61 a 90 dias -  -  693  - 
De 91 a 120 dias -  - -  - 
De 120 a 150 dias -  - -  - 
De 150 dias a 180 -  - -  - 
Há mais de 180 dias  819  - 1.583  - 

 3.493.096 3.457.654  3.639.815 2.928.013 

11. Salários, encargos sociais e contribuições

 2016  2015
Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total

Salários a pagar 1.825.874 - 1.825.874 1.589.359 - 1.589.359 
Pensão alimentícia a pagar  3.807 -  3.807  2.487 -  2.487 
Contribuição sindical  19.956 -  19.956  9.979 -  9.979 
INSS empregados (i)  229.166 -  229.166  173.612 -  173.612 
PIS  38.683 -  38.683  33.157 -  33.157 
FGTS – Empregados (i)  294.916 -  294.916  264.608 -  264.608 
FGTS a recolher (ii)  86.677 859.556  946.233  84.033 917.375 1.001.408 
Parcelamento da procuradoria (iii)  257.902  3.008.860 3.266.762  231.490  2.990.074 3.221.564 
Rescisão a pagar  9.074 -  9.074  - -  - 
INSS sobre nota fiscal  24.528 -  24.528  21.444 -  21.444 
IRRF a recolher (i)  205.149 -  205.149  204.784 -  204.784 
COFINS/PIS (i)  61.520 -  61.520  71.373 -  71.373 
ISS  9.436 -  9.436  11.628 -  11.628 

3.066.688  3.868.416 6.935.104 2.697.954  3.907.449 6.605.403 

(i)  Os saldos correspondem aos encargos sociais e contribuições e impostos do exercício de 2016.

(ii)  Dívida com a Caixa Econômica Federal em 240 parcelas, com vencimento final em 1º/11/2027. O encargo social é relativo ao 
período de 12/2000 a 7/2007, e estão atualizados até 31 de dezembro e 2016.

(iii)  Saldo de parcelamento com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Pis, Pasep, IRRF e Cofins) em até 180 parcelas, 
com vencimento final em 30/11/2029. O parcelamento é relativo a débitos de dívida ativa, e estão atualizados até 31 de 
dezembro de 2016. 
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12. Outras obrigações

2016 2015

Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total

Energia elétrica (i) 188.919  310.920  499.839 147.379  499.838  647.217 

Água e esgoto (ii) 68.722  104.019  172.741 80.659  172.743  253.402 

Cheques a compensar 227.857  -  227.857 576.195  -  576.195 

Acordos a pagar (iii) 798.727  373.926 1.172.653  1.157.497  427.192 1.584.689 

Empréstimo consignado 121.331  -  121.331 96.992  -  96.992 

Outros valores a pagar 31.680  -  31.680 10.315  -  10.315 

 1.437.236  788.865 2.226.101  2.069.037 1.099.773 3.168.810 

(i) Trata-se do parcelamento de dívidas do fornecimento de energia elétrica, relativo ao período de 2006 a 2008, em 120 parcelas, 
com vencimento final em 27/3/2019 e estão atualizados até 31 de dezembro e 2016.

(ii) A Irmandade de Misericórdia do Jahu, formalizou parcelamentos de dívida relativa dos exercícios de 2009 e 2010 em até 120 
parcelas, com vencimento final em 16/12/2019. Os saldos dos parcelamentos estão atualizados em 31 de dezembro de 2016.

(iii) Referem-se a acordos decorrentes das ações trabalhistas em que a Entidade foi sentenciada ao pagamento. 

13. Provisão para contingências

A Entidade, assume a responsabilidade como parte envolvida em processos cíveis e trabalhistas e discute judicialmente essas ações. 
Com base no andamento, na posição atual, no risco envolvido e na opinião dos assessores jurídicos que indica perda provável, a 
Administração decidiu manter provisão para as contingências cíveis e trabalhistas no montante de R$ 1.991.288 em 31 de dezembro 
de 2016 (R$ 4.343.232 em 2015), considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. 

a Composição de saldo

2016 2015

Trabalhistas 384.918 342.086 

Cíveis 1.606.370 4.001.146 

1.991.288 4.343.232 

b Movimentação das provisões para contingências e depósitos judiciais

Depósito judicial Provisão contingência

Saldo em 1º de janeiro de 2015 99.803  5.887.603 

Aumento 93.056 845.947 

Diminuição  (44.142) (2.390.318)

Saldos em 31 de dezembro de 2015 148.717  4.343.232 

Aumento 61.453 73.642 

Diminuição  (43.853) (2.425.586)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 166.317  1.991.288 

14. Passivos contingentes

A Entidade discute ações de natureza cível e trabalhista, classificadas pelos assessores jurídicos como perda possível, no montante 
de R$ 7.366.187. Tais ações, devido à natureza e histórico são passíveis de acordos de menor valor. Sobre essas demandas, não foi 
constituída qualquer provisão para contingências.
 
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e das operações da Entidade estão sujeitas a exames das autoridades fiscais e, em 
decorrência, a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições durante prazos prescricionais 
variáveis consoante a legislação aplicável a cada circunstância (em geral cinco anos).

15. Patrimônio líquido

a Patrimônio social
Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício. 
O valor do patrimônio social em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 8.140.309 (R$ 7.107.870 em 2015). 
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b Déficit acumulado
O déficit acumulado em 2016 de R$ 816.792 deve ser destinado ao patrimônio social após a aprovação dessas demonstrações 
financeiras em Assembleia Geral Ordinária.

16. Serviços hospitalares

2016 2015
Particulares  2.856.115  2.617.898 
SUS (i)  36.329.753  27.568.743 
Convênios (ii)  28.421.677  26.010.442 

 67.607.545  56.197.083 

(i) Faturamento de procedimentos e incentivos de contratualização.

(ii) Atividade de saúde suplementar realizadas pelo hospital.

17. Subvenções e doações

2016 2015
Subvenção municipal  15.750.000  14.181.000 
Subvenção estadual  5.985.110 13.897.379 
Outras doações de pessoas físicas e jurídicas  1.530.882  1.861.569 

 23.265.992  29.939.948 

18. Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras 2016 2015

Descontos obtidos  345.420  382.307 

Rendimentos sobre aplicação financeira  431.672  736.168 

 777.092 1.118.475 

Despesas financeiras

Descontos concedidos (6.744)  (331)

Juros passivos (801.170) (702.950)

Despesas bancárias (70.836) (80.896)

(878.750) (784.177)

(101.658)  334.298 

19. Demonstrativo das contribuições previdenciárias isentas

Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, são demonstrados a seguir os valores 
relativos à isenção previdenciária como se fossem gozados durante o exercício:

Mês de competência
Autônomos  Assalariados

 2016 2015  2016 2015
Remuneração paga Isenção - 20% Isenção Base de cálculo Isenção Isenção

Janeiro 726.607 145.321  111.400 2.221.550 623.580  517.274 
Fevereiro 661.535 132.307  152.948 2.298.816 645.269  526.477 
Março 820.757 164.151  134.752 2.296.207 644.536  523.390 
Abril 760.846 152.169  127.140 2.350.782 659.855  542.394 
Maio 608.281 121.656  125.484 2.303.902 646.696  549.551 
Junho 843.937 168.787  124.983 2.297.540 644.910  559.774 
Julho 610.966 122.193  131.469 2.512.979 705.383  602.040 
Agosto 694.048 138.810  144.920 2.574.141 722.551  606.725 
Setembro 578.404 115.681  141.374 2.540.718 713.169  614.156 
Outubro 702.401 140.480  141.106 2.534.274 711.361  624.636 
Novembro 706.385 141.277  155.860 2.592.670 727.752  645.967 
Dezembro 590.700 118.140  139.569 2.533.891 711.253  649.311 
13º salário - - - 2.286.100 641.699  528.533 

8.304.867 1.660.972 1.631.005  31.343.570 8.798.014 7.490.228 
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20. Aspectos fiscais

Consideram-se imunes as entidades civis que prestam os serviços para os quais foram instituídas e os coloquem à disposição do 
grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit 
nas suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destina-se integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais, desde que atenda as demais condições legais. A Entidade enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos, e possui imunidade subjetiva quanto ao recolhimento de tributos sobre a receita e sobre o superávit. Isso significa que o 
desvirtuamento dos objetivos e finalidades da Entidade, ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas para as entidades sem 
fins lucrativos, conforme determina a legislação vigente, pode proporcionar a perda total ou parcial da imunidade tributária da qual 
goza a Entidade.

A Administração desconhece qualquer problema de natureza legal ou fiscal que pudesse afetar a Entidade, que está no pleno 
desenvolvimento de seus objetivos sociais.

21. Composição dos órgãos de Administração da Entidade

A Entidade contará com os seguintes órgãos de Administração, conforme determina seu Estatuto Social:

Mesa Administrativa – constituído de 9 membros titulares e suplentes, que dirigirá, fiscalizará e controlará a Entidade, com mandato 
de três anos, prestando contas ao Conselho Fiscal e a Assembleia Geral, bem como elaborar o orçamento e programa e o balanço de 
cada exercício. Membros deste da Mesa Administrativa não poderão ser nomeados para o Conselho Fiscal.

Conselho Fiscal – órgão de controle interno, responsável pela fiscalização da gestão econômico-financeira da Entidade e operações 
patrimoniais, com mandato de três anos, permitindo recondução dos seus membros por iguais períodos. Constituído de três membros 
titulares e três suplentes.

22. Atendimento ao Sistema Único de Saúde – SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, inciso III, da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e 
dos atendimentos ambulatoriais prestados, no exercício de 2016 foi de:

Mês
 Internação Ambulatório

% SUS
Mensal SUS Não SUS % de

internação
SUS Não SUS % de

ambulatórioQtde. Paciente-Dia Qtde. Paciente-Dia Qtde. Qtde.

Janeiro  1.000  5.100 496  1.454 77,82%  11.927  3.758 76,04% 77,82%

Fevereiro 969  4.740 476  1.246 79,18%  12.067  4.083 74,72% 79,18%

Março  1.048  5.122 553  1.657 75,56%  13.826  4.859 74,00% 75,56%

Abril 940  4.759 485  1.592 74,93%  10.923  3.733 74,53% 74,93%

Maio  1.041  4.931 517  1.568 75,87%  11.478  4.261 72,93% 75,87%

Junho  1.005  4.827 536  1.653 74,49%  11.633  4.527 71,99% 74,49%

Julho 969  5.339 597  1.913 73,62%  11.139  4.249 72,39% 73,62%

Agosto 987  5.130 574  1.682 75,31%  11.602  4.294 72,99% 75,31%

Setembro 991  4.971 555  1.836 73,03%  11.646  4.377 72,68% 73,03%

Outubro 940  4.644 582  1.774 72,36%  12.013  4.928 70,91% 72,36%

Novembro 914  4.440 515  1.518 74,52%  11.382  4.550 71,44% 74,52%

Dezembro 947  4.619 466  1.304 77,98%  11.020  4.127 72,75% 77,98%

Total 11.751 58.622 6.352 19.197 75,33% 140.656 51.746 73,11% 75,33%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

Sim / Não Máximo Obtido

I - Atenção obstétrica e neonatal; Sim 1,50% 1,50%

II - Atenção oncológica; Não 1,50% 0,00%

III - Atenção às urgências e emergências; Sim 1,50% 1,50%

IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e Não 1,50% 0,00%

V - Hospitais de Ensino Não 1,50% 0,00%

O percentual de atendimento ao SUS no exercício de 2016, foi de 78,33% (77,40% em 2015).
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O Conselho Fiscal da Irmandade de Misericórdia do Jahu, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido 
exame das demonstrações contábeis, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, concluiu, com base no parecer dos 
auditores independentes, Moore Stephens Prisma Auditores e Consultores, que as referidas demonstrações refletem a posição patri-
monial e financeira da Irmandade, manifestando-se favoravelmente ao encaminhamento dos referidos documentos para apreciação 
dos Senhores Irmãos na Assembleia Geral, opinando pela sua aprovação.

Jahu (SP), 17 de março de 2017

Guy Fernando Magalhães de Toledo              Antenor Pelizzon                  Reynaldo Roberto Lima

PARECER DO CONSELHO FISCAL

23. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS)

Considerando o Parecer Técnico nº 233/2016-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo nº 25000.172017/2015-83/MS, 
concluiu o atendimento aos requisitos constantes da portaria nº 834/GM/MS de 26 de abril de 2016; do Decreto 8.242, de 23 de 
maio de 2014 e da Lei 12.101/2009 de 27 de novembro de 2009 foi deferido a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social, na área de Saúde, cuja renovação tinha validade pelo período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018.

24. Instrumentos financeiros

A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros como contas correntes bancárias, aplicações financeiras e contas a 
receber e a pagar, empréstimos e financiamentos. A Administração dos instrumentos financeiros que a Entidade mantém é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus as condições vigentes de mercado.
 
Em 31 de dezembro de 2016, a Entidade não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo e também não efetuou aplicações 
de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco no exercício.

25. Cobertura de seguros 

A Administração da Entidade adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas 
suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada 
a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas 
pelos nossos auditores independentes.

Jaú, 31 de dezembro de 2016

 Alcides Bernardi Júnior Antonio Luiz Cremasco Laércio Peroni
 Provedor  1º Vice-Provedor 2º Vice-Provedor

 Adilson Ortigoza Adilson de Carvalho Edson Tadeu Munhoz
 1º Secretário 2º Secretário 3º Secretário

 Adhemar Galvanini Antonio Ângelo Rossi Luciano Pacheco de Almeida Prado
 1º Tesoureiro 2º Tesoureiro 3º Tesoureiro

  Edenilson Luiz Pecori
     CRC 1SP194456/O-5 - Contador
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Há que se destacar que a família Atalla ofereceu a Santa Casa de 
Jahu, generosa doação financeira para que esse projeto pudes-
se ser realizado, que foi complementado pelos Irmãos, médicos 

do corpo clínico e empresários.

O custo total da unidade NEURO na época foi de aproximadamente R$ 
500 mil reais, sendo R$ 350 mil empregados na obra civil e R$ 150 mil para 
aquisição de equipamentos hospitalares. Nesta obra não foram emprega-
dos quaisquer verbas governamentais e sim recursos específicos voltados 
ao setor.

É de conhecimento de todos a escassez de recursos para a saúde, mas se a 
Irmandade não abrisse este espaço, o receio ficaria predominante, assim, 
gradativamente o seu funcionamento passa a fazer parte do dia a dia da 
entidade.

As doenças do sistema nervoso central e periférico, são uma das mais desafia-
doras na área da medicina e a equipe de neurocirurgiões e neurologistas da 
Santa Casa de Jahu oferecem atendimento e suporte qualificado. Esta nova 
unidade viabilizará maior eficácia nestes cuidados.

A Santa Casa de Jahu realizou 
no sábado dia 11 de março 
na Praça da República (Jardim 

de Baixo), aproximadamente 500 
atendimentos gratuitos em come-
moração ao Dia Mundial do Rim. Na 
ocasião, foram feitos testes gratui-
tos de glicemia, aferição de pressão 
arterial, exames de urina I e índice 
de massa corporal. Essa ação foi re-
sultado da parceria entre Santa Casa 
e Secretaria Municipal de Saúde de 
Jaú, Sesi, Etec, Faculdades Integra-
das de Jaú e Laboratório Miotto.

Centro Neurológico e Neurocirúrgico 
Dr. Jorge Atalla

Em comemoração ao Dia Mundial do Rim Santa Casa 
realizou atendimentos na praça

Colaboradores da Santa Casa de Jahu no evento em comemoração ao Dia do Rim na Praça da República

Representantes da Família Atalla junto ao Provedor 

Médicos do setor da Neuro

Representantes da Família Atalla e médicos do Setor 
da Neuro juntamente com o ProvedorDescerramento da Placa Inaugural do Setor de Neurologia e Neurocirurgia “Dr. Jorge Atalla”
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Uma publicação feita através do site da Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo mostra os projetos de humanização desenvolvidos pela 
Santa Casa de Jahu. 

A equipe de humanização do hospital desenvolveu os projetos “Posso Aju-
dar?” e “Acolhimento com classificação de risco na maternidade” que ga-
nharam destaque na rede de experiências do humaniza SES. 

Esses projetos têm como objetivo melhorar o atendimento ao paciente atra-
vés do bom acolhimento, atendimento rápido, orientação e acessibilidade. 

“Posso ajudar?”
O projeto transformou a portaria da urgência e emergência em um local 
mais humanizado através do acolhimento e da escuta. O paciente recebe os 

esclarecimentos necessários sobre o seu local de atendimento ou tratamento para agilizar o acesso aos diversos serviços oferecidos 
pelo hospital. O voluntário é responsável por orientar ou até mesmo acompanhar o usuário até o seu local de destino seja ele raio-x, 
tomografia, internação, etc, diminuindo assim o número de pessoas circulando pelo hospital e aumentar a agilidade no atendimento.

“Acolhimento com classificação de risco na maternidade”
O projeto tem como principal objetivo acolher e garantir melhor acesso ao serviço às gestantes e mulheres vítimas de abuso sexual 
ou com urgência ginecológica e humanizar o atendimento com rapidez. Dessa forma, foi desenvolvido uma ficha de classificação para 
quando a mulher inicia o atendimento no pronto socorro, sendo acompanhada até o ambulatório de gineco/obstetrícia onde passa 
por outras classificações de acordo com seus sintomas. Como resultado tivemos maior organização nas prioridades do acesso, maior 
segurança e um ambiente humanizado.

A diretoria da Santa Casa de Jahu se orgulha pelos destaques dos projetos de humanização através da Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo e continua trabalhando para melhorar cada dia mais os serviços prestados aos pacientes.

Segue links do site da Secretaria de  
Saúde do Estado de São Paulo:

http://www.saude.sp.gov.br/humanizacao/homepage/acesso-rapido/rede-de-experiencias-em-humanizacao/experiencias/ 
projeto-posso-ajudar-santa-casa-de-jau

http://www.saude.sp.gov.br/humanizacao/homepage/acesso-rapido/rede-de-experiencias-em-humanizacao/experiencias/ 
acolhimento-com-classificacao-de-risco-na-maternidade-santa-casa-de-jau

Santa Casa se destaca em 
projetos de humanização

Santa Casa de Jahu forma primeira turma 
de Residência Médica

O Programa de Residência Médica da Santa Casa de Miseri-
córdia do Jahu forma a primeira turma de residentes no fi-
nal de março. Com início de atividades em março de 2014, 

os profissionais receberão certificado pelo Ministério de Educação 
e Cultura (MEC) na área de anestesiologia. 

A Santa Casa vive um grande momento com a formação da primeira 
turma de residência, pois ao longo dos 3 anos os participantes se en-
volveram com atividades de determinada especialidade sempre com 
acompanhamento dos professores médicos, conseguindo ampliar 
seus conhecimentos teóricos e práticos na área de anestesiologia. 

Sabe-se que hoje para o profissional se especializar com uma resi-
dência médica reconhecida, é um árduo trabalho, pois há escassez 
dessa especialização. 

A Santa Casa de Jaú é referência em atendimento para 11 cidades 
da região e agora também é pioneira na formação e qualificação 
em saúde através do programa de residência médica em aneste-
siologia. Esse programa além de qualificar os residentes também 

contribui para uma formação profissional completa de jovens mé-
dicos, mostrando que é possível um atendimento humano e de 
qualidade para os pacientes. 

O diretor clínico e Coordenador da Comissão de Residência Médica 
(COREME), Dr. Celso Módulo, que também foi professor dessa espe-
cialidade, e todos os profissionais anestesiologistas felicitam a for-
manda e se orgulham dessa etapa concluída com sucesso.

Residente formanda em anestesiologia Thalita Marqueze 
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