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Termo Aditivo Reforma Pronto Socorro: Órgão público
convenente: Prefeitura Municipal de Lorena; Objeto do Termo Aditivo: Investimento - Equipamentos e Reforma Pronto Socorro; Origem
dos Recursos: Municipal no valor de R$ 341.623,57.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (maio/2014)
303.055,92
Valores repassados (agosto/2014)
38.567,65
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
341.623,57
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Municipais:
- Verba destinada a Investimentos 2014: (6 aportes).
98.175,45
- Verba destinada a Investimentos 2015: (12 aportes).
26.292,48
- Verba destinada a Investimentos 2016: (12 aportes).
25.743,96
- Verba destinada a Investimentos 2017: (12 aportes).
25.743,96
Ainda não foram aplicados
165.667,72
Nota: Remanesceram receitas no montante de R$ 165.667,72 a serem apropriadas em 2018. Termo Aditivo 145/2016: Órgão público convenente:
Governo do Estado de São Paulo; Objeto do Termo Aditivo: Custeio
- aquisição de material de consumo - referente ao Programa Pró Santa
Casa 2; Origem dos Recursos: Estadual no valor de R$ 472.500,00.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (maio/2016)
94.500,00
Valores repassados (julho/2016)
94.500,00
Valores repassados (setembro/2016)
94.500,00
Valores repassados (outubro/2016)
94.500,00
Valores repassados (dezembro/2016)
94.500,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
472.500,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Estaduais:
- Verba destinada a Custeio 2016: (7 aportes).
423.943,67
- Verba destinada a Custeio 2017: (3 aportes).
41.901,90
Ainda não foram aplicados
6.654,43
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 6.654,43 a serem aplicados em 2018. Termo Aditivo 705/2016: Órgão público convenente:
Governo do Estado de São Paulo; Objeto do Termo Aditivo: Custeio aquisição de material de consumo e serviços de terceiros - referente ao
Programa Pró Santa Casa 2; Origem dos Recursos: Estadual no valor de
R$ 3.402.000,00. - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
89.775,00
Valores repassados (março/2017)
Valores repassados (abril/2017)
89.775,00
Valores repassados (maio/2017)
89.775,00
Valores repassados (junho/2017)
89.775,00
Valores repassados (julho/2017)
89.775,00
Valores repassados (agosto/2017)
89.775,00
Valores repassados (setembro/2017)
89.775,00
Valores repassados (outubro/2017)
89.775,00
Valores repassados (novembro/2017)
89.775,00
Valores repassados (dezembro/2017)
179.550,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
987.525,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Estaduais:
- Verba destinada a Custeio 2017: (10 aportes).
933.690,40
Ainda não foram aplicados
53.834,60
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 53.834,60 a serem
aplicados em 2018. Termo Aditivo 733/2016: Órgão público convenente: Governo do Estado de São Paulo; Objeto do Termo Aditivo: Custeio - aquisição de material de consumo e serviços de terceiros - referente ao Programa Santa Casas Sustentáveis; Origem dos Recursos:
Estadual no valor de R$ 7.145.787,84.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (março/2017)
188.569,30
Valores repassados (maio/2017)
188.569,30
Valores repassados (abril/2017)
188.569,30
Valores repassados (maio/2017)
188.569,30
Valores repassados (junho/2017)
188.569,40
Valores repassados (julho/2017)
188.569,41
Valores repassados (agosto/2017)
188.569,41
Valores repassados (setembro/2017)
188.569,40
Valores repassados (outubro/2017)
188.569,40
Valores repassados (novembro/2017)
188.569,40
Valores repassados (dezembro/2017)
188.569,40
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
2.074.263,02
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Estaduais:
Verba destinada a Custeio 2017: (12 aportes).
1.918.922,71
Ainda não foram aplicados
155.340,31
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 155.340,31 a serem aplicados em 2018. Termo Aditivo 01/2014: Órgão público convenente: Governo do Estado de São Paulo; Objeto do Termo Aditivo: Investimento Aquisição de Equipamentos; Origem dos Recursos: Estadual no valor
de R$ 330.000,00. - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (junho/2014)
330.000,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
330.000,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Estaduais:
- Verba destinada a aquisição de
Equipamentos 2014: (1 aporte).
13.942,77
- Verba destinada a aquisição de
Equipamentos 2015: (12 aportes).
31.269,43
- Verba destinada a aquisição de
Equipamentos 2016: (12 aportes).
32.861,48
- Verba destinada a aquisição de
Equipamentos 2017: (12 aportes).
32.826,24
Ainda não foram aplicados
219.100,08
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 219.100,08 a serem
aplicados em 2018. Termo Aditivo 073/2016: Órgão público convenente: Governo do Estado de São Paulo; Objeto do Termo Aditivo: Investimento - Investimentos/Obras de Ampliação e Reforma da UTI e áreas
da Santa Casa e Aquisição de Equipamentos; Origem dos Recursos:
Estadual no valor de R$ 6.000.000,00.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (abril/2016)
1.000.000,00
Valores repassados (outubro/2016)
500.000,00
Valores repassados (novembro/2016)
500.000,00
Parecer do Conselho Fiscal
Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Lorena, tendo examinado o Balanço Patrimonial,
Relatorio dos Auditores Independentes
(Valores citados no parecer, expresso em R$ reais)
À Mesa Administrativa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Lorena. Opinião: 1. Examinamos as demonstrações contábeis da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em 31/12/2017 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é emitir relatório sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa revisão. 2. Em nossa opinião, com base nos nossos exames, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
ﬁnanceira da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena. em
31/12/2017, 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: 3. 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis.“ Somos independentes em relação a empresa
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código Federal
de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos: 4. As demonstrações contábeis foram preparadas no
pressuposto da continuidade normal das operações da entidade. Não obstante a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena apresenta
déﬁcit operacional em 2017 no valor de R$ 2.230.723,10, bem como um
passivo a descoberto no valor de R$ 11.883.654,52. Essas demonstrações
não incluem quaisquer ajustes relativos a realização e classiﬁcação dos
valores de ativos ou quanto aos valores e a classiﬁcação de alguns passivos que seriam requeridos na impossibilidade da entidade em continuar
operando. Nossa opinião não e modiﬁcada em relação a este assunto.

Valores repassados (dezembro/2016)
485.000,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
2.485.000,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Estaduais:
- Verba destinada Investimentos 2016: (6 aportes).
46.774,18
- Verba destinada Investimentos 2017: (12 aportes).
1.579.750,04
Ainda não foram aplicados
858.475,78
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 858.475,78 a serem
aplicados em 2018. Termo Aditivo Timemania/Educasus Portaria
2.241/2016; Órgão público convenente: Ministério da Saúde; Objeto
do Termo Aditivo: Custeio; Origem dos Recursos: Federal no valor
de R$ 23.854,43. - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (novembro/2017)
23.854,43
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
23.854,43
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
- Verba destinada Investimentos 2017: (2 aportes).
12.656,12
Ainda não foram aplicados
11.198,31
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 11.198,31. Termo Aditivo 775381/2012: Órgão público convenente: Ministério da Saúde; Objeto do Termo Aditivo: Custeio; Origem dos Recursos: Federal no valor
de R$ 92.881,20. - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (julho/2014)
92.881,20
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
92.881,20
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
- Verba destinada a Custeio 2015: (10 aportes).
84.124,80
- Verba destinada a Custeio 2016: (4 aportes).
7.637,08
- Verba destinada a Custeio 2017: (1 aportes).
1.119,32
Ainda não foram aplicados
Termo Aditivo Autoclave: Órgão público convenente: Ministério da
Saúde; Objeto do Termo Aditivo: Aquisição de Autoclave (Aparelho
esterilizador); Origem dos Recursos: Federal no valor de R$ 159.598,00
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (outubro/2012)
159.598,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
159.598,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
-Verba destinada a aquisição de Autoclave 2013: (3 aportes). 3.989,94
-Verba destinada a aquisição de Autoclave 2014: (12 aportes). 15.959,76
-Verba destinada a aquisição de Autoclave 2015: (12 aportes). 15.959,76
-Verba destinada a aquisição de Autoclave 2016: (12 aportes). 15.959,76
-Verba destinada a aquisição de Autoclave 2017: (12 aportes). 15.959,76
Ainda não foram aplicados
91.769,02
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 91.769,02. Termo
Aditivo 833871/2016; Órgão público convenente: Ministério da Saúde;
Objeto do Termo Aditivo: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de Hematologia e Hemoterapia; Origem dos
Recursos: Federal no valor de R$ 500.000,00.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (dezembro/2016)
500.000,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
500.000,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
- Verba destinada a aquisição de material 2017: (11 aportes). 51.509,02
Ainda não foram aplicados
448.490,98
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 448.490,98. Termo
Aditivo 836477/2016; Órgão público convenente: Ministério da Saúde;
Objeto do Termo Aditivo: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde; Origem
dos Recursos: Federal no valor de R$ 200.000,00.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (maio/2017)
200.000,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
200.000,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
- Verba destinada a aquisição de materiais 2017: (3 aportes). 2.720,44
Ainda não foram aplicados
197.279,56
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 197.279,56. Termo
Aditivo 838006/2016; Órgão público convenente: Ministério da Saúde;
Objeto do Termo Aditivo: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de hematologia e hemoterapia; Origem dos
Recursos: Federal no valor de R$ 200.000,00.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
200.000,00
Valores repassados (julho/2017)
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
200.000,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
- Verba destinada a aquisição de materiais 2017: (0 aportes).
Ainda não foram aplicados
200.000,00
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 200.000,00. Termo
Aditivo 840351/2016; Órgão público convenente: Ministério da Saúde;
Objeto do Termo Aditivo: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de hematologia e hemoterapia; Origem dos
Recursos: Federal no valor de R$ 200.000,00.
- Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (julho/2017)
200.000,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
200.000,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
- Verba destinada a aquisição de materiais 2017: (0 aportes).
Ainda não foram aplicados
200.000,00
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 200.000,00. Termo
Aditivo 840349/2016; Órgão público convenente: Ministério da Saúde;
Objeto do Termo Aditivo: Origem dos Recursos: Federal no valor de
R$ 240.852,00. - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos:
Valores repassados (julho/2017)
240.852,00
Total dos recursos Subvencionados e Próprios
240.852,00
- Demonstrativo da Aplicação dos Recursos:
Categoria ou Finalidade das Despesas: Recursos Federais:
- Verba destinada a aquisição de materiais 2017: (0 aportes).
Ainda não foram aplicados
240.852,00
Nota: Remanesceram recursos no montante de R$ 240.852,00.
Mario Teixeira da Silva - Provedor
Demonstração de Superávit, Mutações do Patrimônio e Fluxo de
Caixa, encerrado em 31/12/2017, correspondente ao período de
01/01/2.017 a 31/12/2.017, e demais documentos referentes às transações sociais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de LoreResponsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: 5. A administração da entidade é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como nos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. 6. Na elaboração das
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade da entidade continuar operando, divulgado, quando aplicável os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração tenha preferido liquidar a entidade ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 7. 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: 8. 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 uma auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão 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. 9. Como parte de uma 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

terça-feira, 15 de maio de 2018
26 - Receitas e Despesas Financeiras
Receitas ﬁnanceiras
2017
2016
Descontos obtidos
347.336,63
359.779,81
Juros sobre aplicação ﬁnanceira com restrição 77.179,39
32.119,24
Juros sobre aplicação ﬁnanceira sem restrição 15.285,47
409,76
Outros juros
11.600,76
17.907,83
Total
451.402,25
410.216,64
Despesas ﬁnanceiras
2017
2016
Juros sobre empréstimos bancários
1.912.306,27 1.586.006,19
Juros sobre pagamentos em atraso
1.971.916,24 2.573.436,79
Outras despesas ﬁnanceiras
248.946,27
66.884,66
Total
4.133.168,78 4.226.327,64
27 - Despesas de Localização e Funcionamento
Descrição da conta
2017
2016
Água e esgoto
219.773,29
160.623,83
Luz
379.600,93
509.418,91
Limpeza
280.165,19
286.467,11
Drogas e Medicamentos
2.217.374,27 2.126.603,40
Gêneros Alimentícios
402.990,02
430.995,54
Material Consumo Hospitalar
1.320.564,69 1.292.473,90
Próteses
658.278,63 1.574.072,25
Gases
511.777,19
544.704,15
Material de Expedientes
190.556,86
196.355,88
Telefone
70.833,35
66.376,95
Manutenção e Conserto em Geral
134.305,38
115.387,62
Outras despesas
596.198,87
391.921,17
Total
6.982.418,67 7.695.400,71
28 - Atendimentos - SUS e Convênios: Durante o exercício de 2.017, de
acordo com convênio ﬁrmado com Sistema Único de Saúde - SUS foram realizados atendimentos hospitalares e procedimentos ambulatoriais, em quantidade superior a 60% de capacidade instalada da Santa Casa de Lorena.
2017
2016
QuanQuanInternações (paciente-dia)
tidade
% tidade
%
SUS
25.239
76,44 % 25.504 73,98 %
Não SUS
7.777
23,56 % 8.971 26,02 %
Total
33.016 100,00 % 34.475 100,00 %
Fonte: Data SUS / Sistema Tabwin AIH, CIHA e SIA. Os Valores Não SUS
de 2017 no CIHA estão acumulados até o mês de outubro/17.
2017
2016
QuanQuanAmbulatório (procedimentos) tidade
% tidade
%
SUS
386.997
95,98 % 314.232 97,28 %
Convênios
16.196
4,02% 8.777
2,72%
Total
403.193 100,00 % 323.009 100,00 %
Fonte: Data SUS / Sistema Tabwin AIH, CIHA e SIA. Os Valores Não
SUS de 2017 no CIHA estão acumulados até o mês de outubro/17. 29
- Isenção Previdenciária e Fiscal: Os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas até 31/12/2017 correspondiam ao montante de R$
4.225.008,69 (R$ 4.531.723,78 em 2016). Além da Cota Patronal, durante
o exercício de 2017, a entidade gozou, ainda, do benefício de isenção de
COFINS, que totalizou R$ 1.523.768 (R$ 1.356.939 em 2016), que não se
encontra registrada contabilmente no período. 30 - Trabalho Voluntário:
Atendendo à Resolução CFC Nº 1.409, de 21/09/2012 aprovando a NBC
ITG 2002 - Entidade 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 Santa Casa. Estes trabalhos são
divididos em dois grupos, sendo eles: 1) Diretoria Executiva e 2) Conselho
Fiscal. A Diretoria Executiva é composta por 8 membros sendo: a) Provedor; b) Vice-Provedor; c) 1º Secretário; d) 2º Secretário; e) 1º Tesoureiro; f)
2º Tesoureiro; g) 1º Procurador e h) 2º Procurador. E o Conselho Fiscal é
composto por 3 Efetivos. A quantidade de horas dos trabalhos voluntários
de cada grupo foi mensurada pelo critério de “horas presenciais” na sede
da Santa Casa. Para cada membro, tanto da Diretoria Executiva quanto do
Conselho Fiscal foi utilizada uma taxa/ hora, estas taxas foram multiplicadas pelo total de horas do ano. No quadro abaixo seguem informações da
quantidade de voluntários, taxa/hora e quantidade de horas total por grupo
e por membros da mesa administrativa.
Grupos /
Quantidade
Valor/
Total de
Total de
Membros:
de Voluntários Hora (R$) Horas 2017 Horas 2016
Diretoria Executiva:
Provedor
1
22,73
144
144
Vice-Provedor
1
22,73
144
144
1º Secretário
1
18,18
144
144
2º Secretário
1
13,64
144
144
1º Tesoureiro
1
18,18
144
144
2º Tesoureiro
1
13,64
144
144
1º Procurador
1
18,18
144
144
2º Procurador
1
13,64
144
144
Conselho Fiscal
Efetivos
3
13,64
216
216
O saldo da conta em 31 de dezembro está assim composto:
Diretoria Executiva:
31.12.2017-R$ 31.12.2016-R$
Provedor
3.273
3.273
Vice-Provedor
545
3.273
1º Secretário
2.618
2.618
2º Secretário
1.964
1.964
1º Tesoureiro
2.618
2.618
2º Tesoureiro
327
1.964
1º Procurador
2.618
2.618
2º Procurador
327
1.964
Conselho Fiscal
Efetivos
2.700
2.944
Total
16.990
23.236
Todos os cálculos pertinentes ao exercício de 2017 foram feitos mediante
planilha de controle detalhado adotada a partir de 01/01/2013, após conhecimento integral da Resolução CFC 1.409/12. O controle detalhado supracitado será contínuo enquanto houver a exigência normativa e/ou legal.
31 - Aprovação do conjunto das Demonstrações Contábeis e Notas
Explicativas: Estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, e
autorizadas para emissão e divulgação em 26/04/2018.
Raphael Ambrózio da Silva - Contador CRC 1SP292963/O-0
na, acharam tudo em perfeita ordem e regularidade, e são de Parecer
que sejam aprovados pela Assembleia Geral, na reunião ordinária
anual as referidas Contas e Balanço apresentados, pelo que assinam.
Lorena, SP, 26/04/2.018. Fábio Alcântara Faria Renó; Adilson Tróglio.
em resposta 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 representações falsas
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eﬁcácia dos controles da entidade. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações 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
uma incerteza signiﬁcativa em relação a capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza signiﬁcativa
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 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. 10. 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. São Paulo, 08/05/2018.
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