
Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício  Despesas contabilizadas Despesas contabi- Despesas contabi-
Origem dos Recursos (4):  em exercícios lizadas neste lizadas neste
“Categoria ou finalidade “Despesas contabilizadas anteriores e pagas exercício e pagas neste exercício a pagar em
da despesa (8)” neste exercício (R$)” neste exercício (R$) (H)” exercício (R$) (I)” exercícios seguintes (R$)”

Recursos humanos (5)  1.584.100,19   196.714,13   1.390.441,98   193.658,21 
Recursos humanos (6)  161.144,02   49.258,71   108.954,10   52.189,92 
Medicamentos  65.622,35   65.622,35   - 
Material médico e hospitalar (*)  155.409,59   1.578,18   131.666,17   23.743,42 
Gêneros alimentícios  5.412,05   5.412,05   - 
Outros materiais de consumo  163.676,64   163.676,64   - 
Serviços Médicos (*)  3.978.204,61   295.761,18   3.660.607,20   317.597,41 
Outros serviços de terceiros  342.734,20   342.734,20   - 
Locação de imóveis  -   -   - 
Locações diversas  79.243,49   79.243,49   - 
Utilidades públicas (7)  252.257,13   969,23   252.173,67   83,46 
Combustível  -   - 
Bens e materiais permanentes  32.345,07   32.345,07   - 
Obras  -   -   - 
Despesas financeiras e bancárias  28.564,36   28.564,36   - 
Outras despesas  64.263,12   64.263,12   - 
Total  6.912.976,82   544.281,43   6.325.704,40   587.272,42 

Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (AME-ITUVERAVA)
CNPJ/MF nº 50.304.377/0002-93 - (Administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Ituverava)

Demonstrações Financeiras - Exercício Encerrado em 31 de Dezembro (Em Reais)
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Associados, Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, a Santa Casa de Misericórdia de Ituverava-OSS, publica seu Balanço Patrimonial e Demonstrativos, relativo ao exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 comparativo, da sua filial Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (AME-Ituverava) acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer da Auditoria 
Independente, Parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, aprovados por unanimidade na Assembleia Geral Extraordinária em 31/03/2016. Ituverava(SP), 01 de abril de 2016. A DIRETORIA.
“Anexo 27 - Área Estadual - Demonstrativo Integral das Receitas e 
Despesas - Contrato de Gestão”. Contratante : Secretaria de Estado da 
Saúde do Estado de São Paulo. Contratada : Santa Casa de Misericórdia 
de Ituverava -OSS. Entidade Gerenciada : Ambulatório Médico de Especia-
lidades Comendador Takayuki Maeda. CNPJ : 50.304.377/0002-93. Ende-
reço e CEP : Capitão Euclides Barbosa Lima, 435. Responsável(is) Pela 
Entidade : Antônio Pio do Carmo Tosta. CPF : 171.656.108-63. Objeto do 
Contrato de Gestão : Contrato de Gestão. Exercício : 2015. Origem dos 
Recursos (1) : Estadual
Documento Data Vigência Valor - R$
Contrato de Gestão nº
001.0500.000.048/2014 16/12/2014 16/12/2019  39.036.800,00 
Aditamento nº  16/12/2014 31/12/2015  7.934.780,00 

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício
“Data   “Número  “Valores
prevista “Valores  do Repas-
para o Previstos “Data do Documento sados
Repasse (2)”  (R$)” Repasse” de Crédito”  - R$”
10/01/2015  77.390,00  07/01/2015 2015OB01745  77.390,00 
10/01/2015  654.780,00  07/01/2015 2015OB01743  654.780,00 
10/02/2015  654.780,00  06/02/2015 2015OB11462  654.780,00 
10/03/2015  654.780,00  06/03/2015 2015OB16358  654.780,00 
10/04/2015  654.780,00  07/04/2015 2015OB26182  654.780,00 
10/05/2015  654.780,00  07/05/2015 2015OB35615  654.780,00 
10/06/2015  654.780,00  05/06/2015 2015OB49173  654.780,00 
10/07/2015  654.780,00  06/07/2015 2015OB60898  654.780,00 
10/08/2015  654.780,00  06/08/2015 2015OB73886  654.780,00 
10/09/2015  654.780,00  04/09/2015 2015OB85048  654.780,00 
10/10/2015  654.780,00  06/10/2015 2015OBA5642  654.780,00 
10/11/2015  654.780,00  06/11/2015 2015OBC2740  654.780,00 
10/12/2015  654.780,00  04/12/2015 2015OBD6291  654.780,00 
(a) saldo do exercício anterior  4.378.086,68,
(b) repasses públicos no exercício   7.934.750,00
(c) receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos   538.000,45
(d) outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)  17.415,80
(e) total de recursos públicos (a + b + c + d)  12.868.252,93
(f) recursos próprios da organização não governamental   -
(g) total de recursos disponíveis no exercício (e +f)   12.868.252,93.
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um ane-
xo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício 
anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, 
aluguéis, entre outras.

Balanço Patrimonial - ATIVO 2015 2014
Circulante  6.076.321,48   4.434.273,30
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Bancos  50.552,77   90.909,04 
Aplicações Financeiras  5.942.894,94   4.287.177,64 
Créditos a Receber - Outros Créditos  11.602,46   8.211,10 
Estoques - Estoques  69.953,43   47.102,11 
Despesas do Exercício Seguinte- 
Seguros a propriar  1.317,88   873,41 

Não Circulante  4.601.064,48   5.050.792,22
Imobilizado  4.601.064,48   5.050.792,22
Imobilizado  6.286.324,36   6.279.431,79 
Adiantamento a Fornecedores de Bens  -     -   
  6.286.324,36   6.279.431,79 
(-) Depreciação Acumulada  (1.685.259,88)  (1.228.639,57)
Total do Ativo  10.677.385,96   9.485.065,52 

Balanço Patrimonial - PASSIVO 2015 2014
Circulante  6.412.493,81   4.738.141,04
Fornecedores  38.493,61   18.923,21 
Serviços Terceiros-PJ e PF  317.597,41   295.761,18 
Obrigações Trabalhistas  67.827,04   73.424,07 
Provisões Trabalhistas  105.592,71   104.101,82 
Obrigações Tributárias e Encargos Sociais  55.423,04   39.429,76 
Outras Contas a Pagar  2.338,61   12.641,39 
Recursos a Realizar-Contrato de Gestão-SES  5.825.221,39   4.193.859,61 
Não Circulante 
Recursos a Realizar-Contrato de Gestão-SES  4.264.892,15   4.746.924,48 
Patrimônio Social Líquido
Patimônio Social  -     -   
Superávit/ (Déficit) Acumulados  -     -   
Superávit/ (Déficit) de exercício  -     -   
Total do Patrimônio Social Liquido  -     -   

Demonstração do Superávit e (Déficit)
Receitas Operacionais - Atividades de Saúde 2015 2014
Recursos Contrato de Gestão-Custeio-SES  7.934.750,00   6.207.970,00 
Recursos Contrato de Gestão
- SES- Investimento  463.192,70   462.362,19 

Total Receitas dos Serviços Hospitalares  8.397.942,70   6.670.332,19 
Trabalho Voluntário - Trabalho Voluntário  137.280,00   142.080,00 
Total das Receitas Trabalho Voluntário  137.280,00   142.080,00 
Outras Receitas
Rendimento de Aplicações Financeiras  164.736,17   120.869,18 
Doações Diversas  17.415,70   - 
Recuperação de Despesas   -   7,44 
Total das Outras Receitas  182.151,87   120.876,62 
Total Geral das Receitas  8.717.374,57   6.933.288,81 
Custos e Despesas Operacionais  
Despesas com Pessoal e Encargos  (1.584.100,19)  (1.387.593,48)
Despesas Administrativas e Gerais   (595.720,01)  (621.733,08)
Serviços Prestados por Terceiros   (4.260.257,32)  (3.620.289,64)
Despesas com Medicamentos e Materiais   (390.120,63)  (243.964,80)
Despesas Financeiras e Tributárias   (60.534,11)  (29.873,10)
Despesas com Depreciação  (463.192,70)  (462.362,19)
Trabalho Voluntário  (137.280,00)  (142.080,00)
Total Custos e Despesas Operacionais  (7.491.204,96)  (6.507.896,29)
Resultado antes dos Impostos
e Contribuições  1.226.169,61   425.392,52 

(-) Impostos e Contribuições  
Contribuição a Previdência - Cota Patronal   (313.303,44)  (288.526,00)
Resultados com Gratuidades e Benefícios Tributários 
Resultados Obtidos  
Isenção da Cota Patronal - Previdência 313.303,44  288.526,00 
Transferência pra Passivo -
Subvenções a Realizar  (1.226.169,61)  (425.392,52)

Resultado do Exercício (Superávit / (Déficit) )   -   - 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa -(Método Indireto)
1. Fluxos de caixa das atividades operacionais: 2015 2014
Das Operações - Depreciação Imobilizado   463.192,70   462.362,19 
(=) Caixa Antes das Mutações
do Capital de Giro  463.192,70   462.362,19 
Redução (Aumento) dos Ativos Circulantes 
Redução/Aumento em Estoques  (22.851,32)  (6.870,51)
Redução/Aumento em Outros Ativos  15.044,28   (3.968,87)
Aumento (Redução) dos Passivos Circulantes 
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias  15.993,28   17.180,20 
Aumento/Redução em Contas
a pagar - Fornecedor  19.570,40   (24.660,25)
Aumento/Redução em
Contas a pagar - Honorários e Terceiros   21.836,23   73.771,62 
Aumento/Redução em Outras contas a pagar  (10.302,78)  (25.068,79)
Aumento/Redução em Obrigações e
Provisões Trabalhistas  (4.106,14)  35.836,21 
(=)Caixa Líquido Proveniente das
Atividades Operacionais  498.376,65   528.581,80 
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento : 
Aquisições do Imobilizado  (32.345,07)  (30.485,00)
(=)Caixa Líquido das Atividades
de Investimento  (32.345,07)  (30.485,00)

3. Fluxos de caixa das atividades de financiamentos: 
Aumento/Redução em Contrato de Gestão  1.149.329,45   262.969,48 
Caixa Líquido das Atividades
de Financiamento  1.149.329,45   262.969,48 

(=) Aumento Líquido nas Disponibilidades
(Caixa e Equivalentes)  1.615.361,03   761.066,28 

(=) Variação das Contas Caixa / Bancos
/ Equivalentes  1.615.361,03   761.066,28 

Caixa e Equivalentes Caixa - Início do Ano  4.378.086,68   3.617.020,40 
Caixa e Equivalentes Caixa - Final do Ano  5.993.447,71   4.378.086,68 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser 
elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e 
benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia Elétrica, água e 
esgoto, gás, telefone e internet. “(8) No rol exempliticativo incluir também 
as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados 
contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens 
permanentes.”
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício:
(g) total de recursos disponível no exercício   12.868.252,93
(j) despesas pagas no exercício (h+i)   6.869.985,83
(k) recurso público não aplicado [e - (j - f)]   5.998.267,10
(l) valor devolvido ao órgão público   - ;
(m) valor autorizado para aplicação no
exercício seguinte (k - l)  5.998.267,10

Local e data : Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 
31/12/2015 e 2014 Comparativo - Nota 1 – Contexto Operacional - A 
Santa Casa de Misericórdia de Ituverava, como OSS- Organização So-
cial de Saúde, assinou o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.048/2014, 
emitido em 16/12/2014, e com vigência até 16/12/2019, com o Governo do 
Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, com a 
finalidade de gerenciar e executar atividades de serviços de saúde e para 
administrar, através de sua filial, unidade denominada de Ambulatório Mé-
dico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (Ame-Ituverava), 
com a finalidade de operacionalizar a gestão e execução das atividades de 
serviços de saúde, mediante ao cumprimento integral do contrato de ges-
tão, nas especialidades médicas de Cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vas-
cular, dermatologia, endocrinologia, endoscopia digestiva, gastroenterolo-
gia, ginecologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, neurologia 
infantil, obstetrícia de alto risco, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringolo-
gia, pneumologia, proctologia, reumatologia e urologia, atendendo com ex-
clusividade pacientes do SUS- Sistema Único de Saúde. O referido contrato 
estabelece recursos orçamentários para investimentos e para custeio das 
atividades desta unidade. Em 2015 com base no contrato de gestão, foram 
executadas as atividades demonstradas abaixo com os atendimentos:
 2015 2014
Consultas Contra- Rea-  Contra- Rea-
Médicas tado lizado  % tado lizado  %

Nº Primeira
Consulta Ambulatorial 17.818  19.721  10,68% 18.120  20.998  15,88%

Nº Interconsultas
Ambulatorial 2.286  2.235  -2,23% 2.400  2.590  7,92%

Nº Consultas Subse-
quentes Ambulatorial 17.818  17.266  -3,10% 18.120  19.884  9,74%

Total 37.922  39.222  3,43% 38.640  43.472  12,51%
Consultas Não Contra- Rea-  Contra- Rea-
Médicas tado lizado  % tado lizado  %

Nº Consultas
Não Médicas 6.400  8.034  25,53% 6.600  7.710  16,82%

Nº Procedimentos
Terapêuticos 11.400  13.267  16,38% 10.800  12.369  14,53%

Total 17.800  21.301  19,67% 17.400  20.079  15,40%
Atividade Cirúrgica/ Contra- Rea-  Contra- Rea-
SADT - Externo tado lizado  % tado lizado  %

Nº Cirurgias
Ambulatoriais - cma 2.400  2.259  -5,87% 2.400  2.940  22,50%

Nº SADT Externo 26.160  25.711  -1,72% 24.060  26.201  8,90%
Em 16/12/2014 foi assinado com a Secretaria de Estado da Saúde/SP novo 
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.048/2014, para o exercício de 2015, 
foram estimados recursos orçamentários no valor total de R$ 7.934.750,00, 
para atender a uma estimativa de 84.282 atendimentos médicos. Para o 
exercício de 2016, a administração estimou a previsão orçamentária em 
R$ 8.724.208,75, foi assinado um termo aditivo 01/2016, e estão estima-
dos recursos a serem liberados no montante de R$ 3.810.000,00, para 
atender uma estimativa de 40.560 consultas médicas, 17.400 consultas 
não médicas, 2.400 pequenas cirurgias ambulatoriais, e 28.068 exames 
de SADT. Os recursos propostos no orçamento da Secretaria não cobrirá 
os custos da unidade, ficando autorizado a utilizar os recursos de anos 
anteriores em conta de aplicação própria do AME. Nota 2 – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis - Base para elaboração – a) Base de 
preparação - As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2015 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, notadamente, em observação à norma NBC-
-TG-1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada 
pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no 
que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, e considerando também 
os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em 
conformidade com a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de lucros aprova-
das pela Resolução nº 1409/2012, do Conselho Federal de Contabilidade. 
b) Moeda funcional - As demonstrações contábeis estão sendo apresenta-
das em reais, moeda funcional utilizada para sua elaboração e divulgação. 
Nota 3 – Sumário das Principais Práticas Adotadas - São as seguintes 
as principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demons-
trações contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados 
como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos ban-
cários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. 
Tais aplicações estão acrescidas dos rendimentos incorridos até a a data do 
balanço, creditados em conta de subvenção governamental, líquido de des-
pesas. b) Estoques: estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, e 
correspondem aos materiais utilizados na operação da Entidade (medica-
mentos, materiais hospitalares, materiais cirúrgicos e materiais de consu-
mo); c) Imobilizado: demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, 
deduzidos das depreciações acumuladas. A depreciação do exercício e cal-
culada pelo método linear de acordo com as taxas anuais descritas na nota 
4. d) Subvenções Governamentais: as subvenções governamentais para 
custeio são reconhecidas como receita e confrontadas com as respectivas 
despesas incorridas, tudo de acordo com o regime de competência. Aque-
las destinadas a investimentos são reconhecidas no resultado com base 
na depreciação dos ativos adquiridos. Enquanto não forem atendidos os 
requisitos para reconhecimento no resultado, a subvenção governamental 
registrada no ativo permanece registrada em conta específica de passivo. 
e) Contas de Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo 
regime de competência. f) Patrimônio Social: Por se tratar de Convênio 
firmado entre a Organização Social da Saúde e a Secretaria de Estado da 
Saúde, a administração da Entidade entende que a diferença entre receitas 
e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentado 

como resultado de um exercício. Os valores apurados são transferidos para 
conta do passivo, conforme explicitado na nota 3d, e representa uma obri-
gação da OSS junto ao Ente Público conveniado.
Nota 4 – Imobilizado - Compõem de: 2015
AME Ituverava  Saldo  Aqui- Depre-  Transfe- Saldo 
Conta  31.12.14 sições ciação Baixas rências 31.12.15
Edifícios AME
Ituverava 2.839.108  -  (127.327) -  - 2.711.781

Equipamentos
Hospitalares 1.753.457  13.690  (237.064) (18.880) -  1.511.204

Móveis e
Utensílios 325.508  5.655  (43.494) -  - 287.668

Máquinas e
Equipamentos 1.145  13.000  (289) - - 13.856

Computadores e
Periféricos 106.954  - (45.858) - - 61.096

Instrumental
Hospitalar 24.620  - (9.162) - -  15.459

Total 5.050.792  32.345  (463.193) (18.880) -  4.601.064
Os equipamentos hospitalares, móveis e utensílios e materiais e serviços 
aplicados na capacitação tecnológica e nas obras de ampliação e reforma 
do AME – Ituverava, foram adquiridos com os recursos repassados para 
investimentos oriundos do Contrato de Gestão com o Governo do Estado 
de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde. No caso de liqui-
dação do AME seu patrimônio é devolvido ao Governo do Estado. A Admi-
nistração entende que as taxas anuais praticadas são as mais razoáveis, 
não requerendo nenhum ajuste.
Nota 5 – Isenções Previdenciárias Usufruidas: - A entidade usufrui a 
isenção da cota patronal da Previdência Social – INSS, que nesse ano de 
2015 foi de R$ 313.303,44, e no ano de 2014 foi de R$ 288.526,00. Tal 
benefício foi calculado com base em 27,8 do valor da folha de pagamento 
mensal. O AME Ituverava é imune e isenta, também, de impostos federais, 
estaduais e municipais (art. 15 da Lei nº 9.532 de 10/12/1997).
Nota 6 – Subvenções Recebidas - As subvenções governamentais con-
cedidas à Entidade, pelo Governo do Estado de São Paulo, destinadas a 
investimentos através do Contrato de Gestão nº 001.0500.000.115/2009 de 
15/12/2009, estão demonstradas a seguir: em R$
Descrição Investimento Custeio
Saldo em 31/12/2009 - -
Subvenções empenhadas em 2010 1.350.000 -
Subvenções recebidas em 2010 (900.000) -
Saldo a receber em 31/12/2010 450.000 -
Subvenções empenhadas em 2011 4.427.055 -
Subvenções recebidas em 2011 4.877.055 -
Saldo a receber em 31/12/2011  
Subvenções empenhadas em 2012 - 4.723.250
Retificadas TA 02/2012 em 14/08/2012 - (342.900)
Subvenções recebidas em 2012 - (4.380.350)
Saldo a receber em 31/12/2012 - -
Total de subvenções recebidas 5.777.055 4.380.350
Recebimento aplicação financeira líquida 198.509 66.661
Custos e despesas incorridas (307.263) (2.295.533)
Aquisições de ativo imobilizado - (117.643)

31/12/12 - Saldo de subvenção governamental 5.668.301 2.033.836
Rendimentos Aplicação Financeira Líquida - 157.130
Custos e despesas incorridas (459.015) -
31/12/13 - Saldo de Subvenção Governamental 5.209.287 2.190.965
Rendimento de Aplicação Finaneira Líquida - 299.939
Custos e Despesas Incorridas (462.362) -
Transferência Resultado Exercício 2012 e 2013 - 1.277.562
31/12/14 - Saída de Subvenção Governamental 4.746.925 3.768.467
Rendimento de Aplicação Financeira Líquida - 405.192
Custos e Despesas Incorridas (482.033) -
Transferência Resultado Exercício 2014 - 425.393
Transferência Resultado Exercício 2015 - 1.226.170
31/12/15 - Saldo de Subvenção Governamental 4.264.892 5.825.221
a) Verba de Investimentos - O saldo de R$ 4.264.892 vem sendo realizado 
de acordo com a NBC TG 7 – Subvenções Governamentais, na qual, os 
recursos para investimentos serão realizados no resultado na mesma pro-
porção da realização do ativo correspondente, neste caso a depreciação. 
Em 2015 foi realizado o valor de R$ 482.033 e R$ 462.362 em 2014.
b) Verba de Custeio - O saldo de custeio no montante atualizado pelos 
rendimentos de aplicação financeira é de R$ 5.825.221 refere-se a rece-
bimentos de custeios do exercício de 2012 não utilizados, devido o inicio 
dos atendimentos ocorrer somente no mês de maio/2012, como também 
pelos resultados dos exercícios findos em 2012, 2013, 2014, e 2015. Esses 
recursos estão a disposição da Secretaria de Estado da Saúde –SP, que 
autorizou a utilização desses recursos para complementar o custeio do ano 
de 2016.
Nota 7 – Receitas com Trabalho Voluntário - Atendendo à Resolução 
CFC nº 1409, de 21 de setembro de 2012, que aprova a NBC ITG 2002 – 
Entidade sem Finalidade de Lucros, que define que o trabalho voluntário 
deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se 
estivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos 
voluntários tomados pelo AME Ituverava. A mensuração dos trabalhos vo-
luntários foi efetuada com base nas horas dispendidas, avaliadas pelas ta-
xas horárias médias praticadas por esses profissionais.
Mensuração do trabalho Profissional Voluntário 2015
Serviço Voluntário Unidade Parâmetro Valor
 Tempo Unitário Estimado
Serviços Presidente Executivo 144 horas 100,00 14.400,00
Serviços Vice-Presidente Executivo 216 horas 100,00 21.600,00
Serviços Tesoureiro 600 horas 100,00 60.000,00
Serviços Presidente Conselho
Administração 144 horas 100,00 14.400,00

Valor Total do trabalho voluntário   110.400,00
Observação: Presidente Executivo - dispende 3 vezes por semana de 1 
hora/dia = (3 dias x 1 hora x 4 semanas x 12 meses) = 144 horas/ano;
Observação: Vice-Presidente Executivo - dispende 3 vezes por semana de 
1,5 horas/dia = (3 dias x 1,5 horas x 4 semanas x 12 meses) = 216 horas/
ano;
Observação: Tesoureiro - dispende 5 vezes por semana de 2,5 hora/dia = (5 
dias x 2,5 hora x 4 semanas x 12meses)= 600 horas/ano;
Observação: Presidente do Conselho de Administração - dispende 3 vezes 
por semana de 1 hora/dia = (3 dias x 1 hora x 4 semanas x 12 meses) = 144 
horas/ano. Base do valor unitário R$ 100,00 / hora. Continua...



Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ituverava Ambulatório Médico de Especialidades - AME - Itu-
verava - Ituverava (SP). Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Ituverava 
Ambulatório Médico de Especialidades - AME - Ituverava, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade 
da administração sobre as demonstrações contábeis A administração da Santa Casa de Misericórdia de Ituve-
rava Ambulatório Médico de Especialidades - AME - Ituverava é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores 
independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas nor-
mas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevan-
te. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 

Mensuração do Trabalho Profissional Voluntário 2015
Serviço Voluntário Unidade Parâmetro Valor
 Tempo Unitário Estimado
Coordenador Administrativo 384 horas 70,00 26.880,00
Valor Total do Trabalho Voluntário   26.880,00
Observação: Coordenador Administrativo - dispende 2 vezes por semana 
de 4 horas/dia = (2 dias x 4 horas x 4 semanas x 12 meses) = 384 horas.

Nota 8 – Provisão para Riscos e Contingências - A entidade não rea-
lizou provisões para riscos e contingências, conforme orientação de seu 
assessor jurídico.
Nota 9 - Cobertura de Seguros - A Entidade mantém sua política de con-
tratar seguros de bens do imobilizado sujeito a riscos, em montante consi-
derado, suficiente para cobrir eventuais perdas sobre seus ativos. Demons-
tramos a seguir a cobertura de seguros vigente: Seguros - Itens - Tipo 
de Cobertura - Importância Segurada: Prédio, equipamentos - Incêndio, 

raio, explosão, danos elétricos = 10.000.000,00. Nota 10 - Resultado Lí-
quido do Exercício - Por se tratar de Convênio firmado entre a Organiza-
ção Social da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, a administração 
da Entidade entende que a diferença entre receitas e despesas reconhe-
cidas no exercício corrente, não deve ser apresentado como resultado de 
um exercício. Os valores apurados são transferidos para conta do passivo, 
conforme explicitado na nota 6-b, e representa uma obrigação da OSS junto 
ao Ente Público conveniado. Ituverava(SP), 31/12/2.015.

Antonio Pio do Carmo Tosta - Presidente Bruno Baldo Filho - Tesoureiro Antonio Carlos Teodoro - TC-CRC-1SP239176/O-5
Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da OSS-Santa Casa de Misericórdia de Ituverava, no exercício de suas atribui-
ções legais e estatutárias, após examinarem o Balanço Patrimonial, as respectivas Demonstrações Financeiras e 
os registros contábeis pertinentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 compa-
rativo, da unidade Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (AME Ituverava), CNPJ 

– 50.304.377/0002-93, acompanhados do parecer dos auditores independentes Azevedo Auditoria e Assessoria 
Contábil emitido em 28/03/2016, são de parecer que as peças examinadas traduzem, adequadamente, a situação 
patrimonial e financeira da Entidade, estando em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação do 
Conselho de Administração. Ituverava (SP), 29 de março de 2016. Geraldo Ribeiro – Conselheiro; Álvaro  Antonio 
Pinto – Conselheiro; Tomio Yoshinaga – Conselheiro. 

Parecer do Conselho de Administração 
O Conselho de Administração da OSS-Santa Casa de Misericórdia de Ituverava, em cumprimento ao disposto no 
artigo 19, letra “b”, do Estatuto Social, tendo examinado as Demonstrações Contábeis referente ao exercício en-
cerrado em 31/12/2015 e 2014 comparativo, da filial Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki 
Maeda (AME Ituverava), CNPJ - 50.304.377/0002-93, e considerando os Pareceres dos Auditores Independentes 
e do Conselho Fiscal, é de opinião que os mencionados documentos estão em condições de serem aprovados 

pela Assembléia Geral. Ituverava (SP), 30/03/2016.
Luiz Carlos Rodrigues - Presidente do Conselho; Jorge Maeda - Vice-Presidente do Conselho; César Luiz Men-
donça - Conselheiro; Natalina Bandiera Amêndola - Conselheira; Antonio Rodrigues Bertelli - Conselheiro; Luiz 
Eduardo de Branco - Conselheiro; Oswaldo Tinasi - Conselheiro; Carlos Benedito Bueno - Conselheiro; Orestes 
Leonel Filho - Conselheiro; Mário Takayoshi Matsubara - Conselheiro; Maurício José Rubira - Conselheiro; Tomie 
Minekawa Maeda - Conselheira.
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Santa Casa de 
Misericórdia de Ituverava Ambulatório Médico de Especialidades - AME - Ituverava para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre 
a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Ituverava Ambulatório Médico de Especialidades 
- AME - Ituverava em 31/12/2015, 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. Araçatuba, 28 de março de 2016.
Azevedo Auditoria e Assessoria Contábil - CRC-2SP017174/O-6
Elizeu de Azevedo – Sócio Diretor - Contador CRC 1SP076962/0-9
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