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Maringá, 08 de maço de 2019.                      

 
 
 
 
Ilmo.sr. 
José Pereira 
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO da 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ 
Maringá – Paraná. 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
 
 

Encaminhamos, por intermédio da presente, 
para apreciação e análise de V. Sa., nosso Relatório de Auditoria referente as 
demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2018. 
 

Colocamo-nos à disposição de V. Sa. para 
quaisquer esclarecimentos adicionais que julgar necessário. 
 
 
 
            Atenciosamente, 
 

 
 

 
 
 



 

3 

__________________________________________________________________________________ 
Copyright ©2016 – 2019. Sênior Auditores e Consultores. Todos os direitos reservados. 

 
 
 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ 
 
DEMONSTRAÇÕES FINANCERIAS 
Em 31 de dezembro de 2018 
 
 
 
 
CONTEÚDO 
 
 
Relatório dos Auditores Independentes........................... 4 a 8 
 
Balanço Patrimonial......................................................... 9 e 10 
 
Demonstração do Resultado do período........................... 11 
 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social........... 12 
 
Demonstração dos Fluxos de Caixas (Método Indireto).... 13 
 
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras............ 14 a 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

__________________________________________________________________________________ 
Copyright ©2016 – 2019. Sênior Auditores e Consultores. Todos os direitos reservados. 

 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS INDIVIDUAIS 

Ilmo.sr. 
José Pereira 
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO da 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ 
Maringá – Paraná. 
 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

MARINGÁ, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 

2018 e 2017 e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, das 

mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixas, para os exercícios findos 

naquelas datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as 

demais notas explicativas. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ em 31 de dezembro 

de 2018 e 2017, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio 

social e seus fluxos de caixas referentes ao exercício findo naquelas datas, de 

acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, aplicáveis às Sociedades 

Sem Fins Lucrativos. 

 

Base para opinião 

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 individuais”. Somos 

independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos 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 
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Principais assuntos de auditoria 

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 

profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 

corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 

demonstrações contábeis individuais como um todo e na formação de nossa 

opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e, portanto, não 

expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais 

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 individuais 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 individuais 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. 

 

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 

contábeis individuais  

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 

emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 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 por erro. 
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Na elaboração das demonstrações contábeis individuais, a administração é 

responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, 

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade 

operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

contábeis individuais, a não ser que a administração pretenda liquidar a 

Companhia 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 

individuais 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

contábeis individuais, 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 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 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 individuais, 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  
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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 nas 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 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 eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manterem 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. 

 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 

cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis 

de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 

assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 

incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 

governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 

significativos na auditoria das demonstrações contábeis individuais do exercício 

corrente e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria. 

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 

regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 

circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deveria 

ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 

comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios 

da comunicação para o interesse público. 

 

 

 

Maringá – Pr, 08 de março de 2019. 
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As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
NOTA 1. Contexto operacional 
 
A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, fundada em 11 de junho de 1954, 
trata-se de associação sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, sem 
finalidade lucrativa, reconhecida como de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 
02.300/68, Lei Estadual nº 5.826/68 e Lei Municipal nº 323/64. A Entidade tem por 
finalidade principal atender pacientes que não disponham de recursos para seu 
tratamento, proporcionando-lhes assistência social, médico – hospitalar, bem como 
promover, dentro de suas possibilidades, o ensino médico, de enfermagem e 
hospitalar. 
 
A Entidade também possui como objeto de suas atividades a comercialização de plano 
de saúde e atendimento dos conveniados ao plano. 
 
NOTA 2. Principais práticas contábeis 
 
2.1  Declaração de conformidade 

 
As demonstrações contábeis da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento 
Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
observando as normas aplicáveis as entidades supervisionadas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS e Resolução CFC nº 1409/12, que aprova as Interpelações 
Técnicas Gerais – ITG 2002, Entidade sem Finalidade de Lucros. 
 
2.2  Base de mensuração 

 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com 
exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e o passivo de provisões técnicas. 
 
2.3  Apuração do superávit ou déficit do exercício, ativos e passivos 
 
O exercício social coincide com o ano civil, e a data término é 31 de dezembro.  
As receitas, custos e despesas são reconhecidos em conformidade com o regime de 
competência dos exercícios. Os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo, quando 
aplicável, estão reduzidos mediante provisão aos seus valores prováveis de realização 
e as aplicações financeiras reconhecem os rendimentos pro rata temporis. Os passivos 
circulantes e exigíveis a longo prazo quando aplicável incluem os encargos incorridos. 
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2.4  Estimativas contábeis 
 
As demonstrações contábeis exigem da Administração julgamentos, estimativas e 
premissas em relação às expectativas futuras de recebimentos e pagamentos das 
transações e eventos econômicos ocorridos até o presente período. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas.  
 
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua, revisões com relação às 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas 
e em quaisquer períodos futuros afetados.  
 
2.5  Crédito de operações com planos de assistência à saúde 
 
Os créditos de operações com planos de assistência à saúde são registrados e mantidos 
no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos e ajustados pelas provisões 
para perdas sobre créditos. 
 
2.6  Contraprestações pecuniárias a receber 
 
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal e apropriados à conta de 
resultado de contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde, 
pelo seu período de cobertura. 
 
2.7 Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de 
saúde da operadora 
 
Representam direitos a cobrar de terceiros e originam-se de convênios celebrados com 
entidades privadas e públicas para prestação de serviços médicos e hospitalares, 
registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos e 
ajustados pelas provisões para perdas sobre créditos. 
 
2.8  Estoques 

 
Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, não excedendo o valor de 
mercado. 
 
2.9  Investimentos 

 
Demonstrado pelo custo de aquisição referente participação na Uniprime e Sicredi. 
 
2.10 Imobilizado 

 
O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção acrescido de 
reavaliação espontânea, conforme nota explicativa “4”, deduzido das depreciações 



 

16 

__________________________________________________________________________________ 
Copyright ©2016 – 2019. Sênior Auditores e Consultores. Todos os direitos reservados. 

e/ou amortização acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear e 
contabilizadas parte no custo e parte como despesa operacional, em função do tempo 
de vida útil estimado dos bens. 
 
2.11 Intangível 

 
Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas e amortizadas de 
maneira linear ao longo de sua vida útil. 
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente 
associados à softwares identificáveis que gerarão benefícios econômicos maiores que 
os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis.   
  
2.12 Provisões técnicas 

 
As Provisões Técnicas são constituídas em conformidade com os critérios estabelecidos 
pela Resolução Normativa - RN da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, nº 
209/2009 e alterações.  
A Provisão de Eventos a Liquidar, foi constituída nos termos das Resoluções 
Normativas – RN nº 227/10 e 290/12 e alterações.   
 
2.13 Provisões para perdas sobre créditos 
 
É constituída Provisão para Perdas Sobre Créditos – PPSC, de acordo com os seguintes 
critérios: 
 
I – O montante dos créditos, cuja inadimplência, supere 60 (sessenta) dias da data do 
vencimento, nos casos que correspondam a operações com planos individuais de 
assistência à saúde com preços pré-estabelecidos; 
 
II – O montante dos créditos, cuja inadimplência, supere 90 (noventa) dias da data do 
vencimento, nos casos que correspondam as demais operações de planos de 
assistência à saúde, intercâmbios, títulos de créditos a receber e outros valores e bens 
de operações não relacionadas com planos de assistência à saúde. 
 
2.14 Demais provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente, legal 
ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável 
do valor possa ser feita. 
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2.15 Subvenções Governamentais 
 

No exercício de 2018, foram recebidos recursos através dos convênios firmados com o 
poder público e instituições privadas, com finalidade de custeio das atividades e 
aquisição de equipamentos. 

 
CONCEDENTE 

 
VALOR 

 
OBJETIVO 

Copel Distribuidora 176.935,77 Projeto de Eficiência Energética 
Rodovias Integradas Pr. 105.012,50 Equipamentos 
Fundo Nacional de Saúde 1.399.125,00 Aquisição de equipamentos 
Fundo Nacional de Saúde 327.100,00 Aquisição de equipamentos 
Ministério da Saúde/Fundo Municipal 150.000,00 Aquisição Materiais hospitalares 

Os recursos financeiros recebidos pela Entidade destinados a custeio e investimentos 
são devidamente aplicados de acordo com o Termo firmado, as receitas são 
reconhecidas no resultado observando o disposto na CPC 07, é feita a prestação de 
contas da aplicação dos recursos por execução do objeto previsto, na forma da 
legislação em vigor. 
 
2.16 Patrimônio social  
 
O Superávit ou Déficit da entidade é incorporado ao patrimônio social, após aprovação 
em assembleia das demonstrações contábeis, afim de aplicar integralmente seus 
recursos na manutenção dos seus objetivos, conforme estabelecido em seu Estatuto. 
 
NOTA 3. Composição dos saldos do balanço patrimonial 
 
3.1 Caixa e equivalentes de caixa 
 
A Entidade adota a política de composição de caixa suficiente para a liquidação de 
compromissos de curto prazo, permanecendo o excedente, assim que liberado em 
conta corrente, mantido em aplicações de alta liquidez, podendo ter sua conversão, a 
qualquer momento, em caixa.  

3.2 Disponível 
 

Conta 2018 2017 

Caixa 4.012,90 5.721,34 
Bancos conta movimento 1.127.105,41 1.030.125,90 

Total 1.131.118,31 1.035.847,24 
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3.3 Aplicações 
 

Conta 2018 2017 

Fundo Invest. dedicados ao Setor Saúde 10.408.846,14 9.205.159,65 
Aplicações não vinculadas  19.189.512,90 13.896.219,68 

Total 29.598.359,04 23.101.379,33 

 
3.4 Créditos de operações com planos de assistência à saúde 
 
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, em contrapartida à conta de contraprestações efetivas de operações 
de assistência à saúde, provenientes de contratos vigentes na data do balanço.  
 

Conta 2018 2017 

Contraprestações Pecuniárias 2.367.733,48 2.042.994,52 

Outros Créd.de Oper.com Planos de Assist. à Saúde 252.248,07 204.543,32 

Provisão para Perdas sobre Créditos (923.948,00) (782.762,14) 

Total 1.696.033,55 1.464.775,70 

 
3.5 Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de 

saúde da operadora 
 
São registrados os créditos provenientes da prestação de serviços médico-hospitalar 
ao Sistema Único de Saúde – SUS, convênios e clientes particulares. 
 

Conta 2018 2017 

Créditos Hospitalares 12.762.766,60 9.202.939,68 

Provisão para Perdas sobre Créditos (469.178,78) (630.986,10) 

Total 12.293.587,82 8.571.953,58 

 
3.6 Bens e títulos a receber 
 
Registrados neste grupo valores depositados em almoxarifado, recebimentos em 
cheques pré-datados, adiantamentos e títulos a receber decorrente de convênios. 
 

Conta 2018 2017 

Estoques 2.964.224,38 2.231.872,48 

Cheques e Ordens a Receber 4.282,86 15.375,36 

Adiantamentos à fornecedores 677.292,26 474.333,94 

Outros créditos 84.030,92 64.554,30 

Total 3.729.830,42 2.786.136,08 
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3.7 Despesas antecipadas 
 
Valores registrados conforme período de cobertura dos contratos sendo apropriados 
mensalmente no resultado operacional da Entidade. 
 

Conta 2018 2017 

Prêmio de seguros a apropriar 13.335,58 9.521,18 

Total 13.335,58 9.521,18 

 
3.8 Realizável a longo prazo 
 
Grupo de contas representado por depósitos judiciais sobre ações trabalhista, 
depósitos recursais de ações em curso, em especial o montante de R$ 794.339,65, 
relativo ao processo nº 003449.98.2016.8.16.0190, contra o Estado do Paraná, com 
declaração de inexistência tributária de ICMS incidente sobre o fornecimento de 
energia elétrica. 
 

Conta 2018 2017 

Processos trabalhistas 85.425,90 133.461,76 

Depósitos judiciais 1.001.234,06 559.397,88 

Total 1.086.659,96 692.859,64 

 
3.9 Investimentos 
 
Estão registrados os valores relativos a cotas de participação nas Cooperativas 
Uniprime Cooperativa de Crédito e Sistema Cooperativo de Crédito Sicredi.  
 

Conta 2018 2017 

Uniprime Norte do Paraná 724.710,79 571.750,03 

Sicredi 1.637,68 1.488,82 

Total 726.348,47 573.238,85 
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3.10 Imobilizado  
 

Conta 2018 2017 

Terrenos Hospitalar 4.080.000,00 4.080.000,00 

Terrenos  Não Hospitalar 2.304.000,00 2.304.000,00 

Edifícios – Hospital 15.027.146,93 14.590.216,42 

Edifícios – Chácara 228.376,62 228.376,62 

Equipamentos de Tomografia 2.124.830,00 2.124.830,00 

Equipamentos Médico Cirúrgicos 6.580.316,75 6.510.731,67 

Equipamentos de Imagem 5.996.879,43 5.687.908,26 

Máquinas e Equipamentos 15.001.225,93 13.990.864,43 

Instalações 2.051.263,62 2.035.783,62 

Equipamentos de Informática 3.170.037,43 2.938.906,38 

Benfeitorias 524.361,36 512.803,76 

Equipamentos Telefônicos 219.942,90 219.942,90 

Móveis e Utensílios 4.514.732,91 4.224.713,68 

Utensílios de Cozinha 166.031,13 148.382,93 

Calculadoras e Máq. de Escrever 334,80 1.369,42 

Veículos 110.100,81 104.967,22 

UTI Móvel 89.231,10 89.231,10 

Imobilizações em Andamento 1.733.440,96 775.398,02 

Depreciação Acumulada (27.623.749,70) (23.613.793,97) 

Total 36.298.502,98 36.954.632,46 

 
3.11  Intangível 
 
Registro dos valores relativos a licenças de softwares sendo amortizados pelo tempo 
de utilização dos Softwares. 
 

Conta 2018 2017 

Sistemas de Computação 2.782.662,23 2.587.225,39 

Amortização  (2.096.912,65) (1.779.954,82) 

Total 685.749,58 807.270,57 

 
3.12  Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
 
São registradas com base na parcela de contribuições relativa ao período de risco da 
assistência dos contratos com modalidade pré-pagamento, e avisos de cobrança dos 
serviços médico-hospitalares realizados pelos prestadores de serviços, efetivamente 
recebidos até a data base. 
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 C. Prazo L. Prazo 

Conta 2018 2017 2018 2017 

Prov. Contraprestações  2.825.470,69 2.561.242,39 - - 

Prov. Eventos a liquidar SUS 283.523,78 277.813,64 101.357,25 24.488,11 

Eventos a liquidar prestadores 2.987.075,67 2.672.095,11 - - 

Prov. Eventos Ocorridos e não avis. 7.853.336,36 6.603.736,79 - - 

Totais 13.949.406,50 12.114.887,93 101.357,25 24.488,11 

 
3.13  Débitos com Oper. De Assist. À Saúde não Relacionadas com Planos de Saúde 
da Operadora  
 
Registrados obrigações originadas das atividades de prestação de serviços 
hospitalares.   
 

Conta 2018 2017 

Honorários médicos pessoa jurídica 1.766.624,38 1.669.897,14 

Honorários médicos pessoa física 9.084,18 28.242,95 

Total 1.775.708,56 1.698.140,09 

 
3.14  Tributos e Contribuições a Recolher 
 
Registrados neste grupo débitos originados de impostos sobre folha de pagamento, 
retenções efetuadas nos pagamentos realizados à prestadores de serviço e 
colaboradores e obrigações junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
   

 C. Prazo L. Prazo  

Conta 2018 2017 2018 2017 Venc. 

FGTS  418.936,45 406.535,68 - - - 

Retenções terceiros 739.418,57 728.591,01 - - - 

INSS Parcelamento 15.447,48 27.523,34 119.717,99 240.829,30 set/27 

FGTS Parcelamento 63.774,56 51.489,75 499.567,39 545.791,33 out/27 

Receita Fed. Parcelam. 239.853,31 232.811,12 1.858.863,11 2.037.097,30 set/27 

ANS – Parcelamento - 6.085,62 - - - 

Totais 1.477.430,37 1.453.036,52 2.478.148,49 2.823.717,93  

 
3.15 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 
 
A Instituição não possui contratação de emprestimos ou financiamentos de qualquer 

modalidade. 
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3.16 Débitos Diversos 
 
Os registros deste grupo são relacionados à compromissos com pagamentos de 
colaboradores, fornecedores de bens e serviços e demais débitos não relacionados à 
atividades de planos de saúde. 
 

Conta 2018 2017 

 Obrigações com Pessoal 7.784.534,92 6.389.445,03 

 Fornecedores de Bens 7.721.897,34 6.320.629,49 

 Fornecedores de Serviços 1.337.418,01 2.085.009,14 

Créditos não Identificados  386.815,84 345.498,96 

Total 17.230.666,11 15.140.582,62 

 
NOTA 4. Reserva de Reavaliação 
 
Foi constituída em 2003, Reserva de Reavaliação no valor de R$ 4.324.037,26, referente 
imóveis e bens móveis, através de laudo técnico emitido por empresa especializada. 
 
Neste exercício foi realizado o montante de R$ 60.719,88, com base na depreciação, e 
baixa do imobilizado de bens considerados inservíveis.  
 
NOTA 5. Ajustes de Exercícios Anteriores 
 
São referentes retificações de lançamentos e apropriação de despesas relativas aos 
exercícios anteriores. 
 
NOTA 6. Isenções e Imunidades Tributárias 
 
Conforme determina a NBC T 10, os valores relativos às imunidades e isenções das 

contribuições sociais usufruídas, estão demonstradas como segue: 

 

Conta 2018 2017 

 INSS Cota Patronal/SAT/Terceiros 11.348.469,50 10.894.971,43 

 INSS Autônomos  30.106,02 29.888,37 

 COFINS 4.686.999,48 4.680.912,43 

 Contribuição Social Lucro Líquido 696.187,19 969.497,73 

Total 16.761.762,19 16.575.269,96 

 
A entidade é imune do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da 
Contribuição Social Sobre o Lucro conforme artigos no. 168 a 173 do decreto no 
3.000/99. 
NOTA 7. Contraprestações de Planos de Assistência à Saúde 
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São receitas originadas pela comercialização de planos de saúde na modalidade pré-
pagamento, tem como fato gerador da receita o período de risco decorrido dos 
contratos com preço preestabelecido, ou seja, o período em que a operadora já 
prestou cobertura assistencial. 
 

Conta 2018 2017 

Contraprestações líquidas 82.423.476,38 73.378.011,93 

Total 82.423.476,38 73.378.011,93 

 
NOTA 8. Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde 
 
Representam demais valores não ligados à coberta assistencial do beneficiário, nesta 
modalidade temos a contratação opcional de serviço de remoção e recuperações. 
 

Conta 2018 2017 

Outras receitas  766.697,22 852.997,22 

Total 766.697,22 852.997,22 

 
NOTA 9. Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da 
operadora 
 
Registrados neste grupo créditos de origem da prestação de serviço médico-hospitalar 
à demais operadoras (convênios), pacientes em caráter particular e do Sistema Único 
de Saúde – SUS. 
 

Conta 2018 2017 

Rec. Op. assist. médico-hosp. convênios e particulares  47.245.069,38 42.972.156,81 

Rec. Operações assist. médico-hospitalar - SUS 39.278.186,49 33.840.939,82 

Total 86.523.255,87 76.813.096,63 

 
NOTA 10. Eventos indenizáveis líquidos 
 
Os Eventos são representados pelos valores de despesas que a operadora utiliza para 
a prestação do atendimento, em rede credenciada e própria, referente a cobertura 
contratual do beneficiário do plano de saúde comercializado. 
 
Os atendimentos realizados pela rede assistencial própria são mensurados através de 
rateio dos custos incorridos para atendimento de toda a rede assistencial, pela 
proporcionalidade das despesas em relação ao faturamento próprio, com ponderação 
da capacidade de atendimento e redução do excesso de custo fixo da rede assistencial.     
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Conta 2018 2017 

Eventos indenizáveis líquidos 79.782.963,18 66.670.959,19 

Total 79.782.963,18 66.670.959,19 

 
NOTA 11. SEGREGAÇÃO DAS DESPESAS COM EVENTOS ASSISTÊNCIAIS  
 
Distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Assistência Médico Hospitalar do 
Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º trimestre de 2018 está em 
conformidade com o Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013. Preenchimento com 
valores líquidos de glosas, recuperações por co-participação e outras recuperações. 
 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 

Cobertura Assist. com Preço Pré Estabelecido-Carteira de Planos Individuais/Familiares antes da Lei – 9.656/1998 

contas: 41111101 

  
Consulta 
Médica 

Exames Terapias Internações 
Outros 

Atendimentos  
Demais 

Despesas  
TOTAL 

Rede Própria 33.636,27 579.232,23 762.641,01 3.401.556,73 583.077,32 - 5.360.143,56 

Rede Contratada 489.803,32 543.550,91 275.816,13 489.785,49 203.602,19 3.675,00 2.006.233,04 

Reembolso 180,00 1.915,68 - - 222,73 - 2.318,41 

Intercâmbio Eventual - - - - - - - 

TOTAL 523.619,59 1.124.698,82 1.038.457,14 3.891.342,22 786.902,24 3.675,00 7.368.695,01 

 
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 

Cobertura Assist. com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei – 9.656/1998 

contas: 41111102 

  
Consulta 
Médica 

Exames Terapias Internações 
Outros 

Atendimentos  
Demais 

Despesas  
TOTAL 

Rede Própria 467.762,92 4.170.113,24 3.466.105,39 15.854.980,46 1.756.678,41 - 25.715.640,42 

Rede Contratada 4.422.711,85 4.198.089,13 1.651.902,68 3.256.318,93 915.199,72 3.404,05 14.447.626,36 

Reembolso 12.460,25 9.123,11 14.594,00 6.387,33 19.770,95 - 62.335,64 

Intercâmbio Eventual - - - - - - - 

TOTAL 4.902.935,02 8.377.325,48 5.132.602,07 19.117.686,72 2.691.649,08 3.404,05 40.225.602,42 

 
 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 

Cobertura Assist. com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Coletivos por Adesão pós Lei – 9.656/1998 

contas: 41111104 

  
Consulta 
Médica 

Exames Terapias Internações 
Outros 

Atendimentos  
Demais 

Despesas  
TOTAL 

Rede Própria 34.895,79 391.411,36 1.029.412,03 1.143.611,00 171.479,84 - 2.770.810,02 

Rede Contratada 471.769,13 490.676,48 105.512,42 310.567,83 76.066,72 1.226,40 1.455.818,98 

Reembolso 1.846,47 503,78 1.656,00 - 1.032,96 - 5.039,21 

Intercâmbio Eventual - - - - - - - 

TOTAL 508.511,39 882.591,62 1.136.580,45 1.454.178,83 248.579,52 1.226,40 4.231.668,21 

 
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 

Cobertura Assist. com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Coletivos Empresariais pós Lei – 9.656/1998 

contas: 41111106 
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Consulta 
Médica 

Exames Terapias Internações 
Outros 

Atendimentos  
Demais 

Despesas  
TOTAL 

Rede Própria 759.153,98 3.403.300,57 2.677.416,41 8.122.153,87 1.441.175,25 - 16.403.200,08 

Rede Contratada 3.147.004,43 3.119.570,67 805.749,65 2.710.115,45 402.649,28 10.523,11 10.195.612,59 

Reembolso 6.396,21 1.990,36 3.652,13 - 2.426,15 - 14.464,85 

Intercâmbio Eventual - - - - - - - 

TOTAL 3.912.554,62 6.524.861,60 3.486.818,19 10.832.269,32 1.846.250,68 10.523,11 26.613.277,52 

 
NOTA 12. Despesas administrativas 
 
Representam os gastos que a operadora teve para gerir os planos de saúde, 
encontram-se despesas com empregados, serviços de terceiros e demais despesas: 
 

Conta 2018 2017 

Despesas com pessoal próprio 2.089.385,37 1.946.613,65 

Serviços de terceiros 712.676,23 611.777,01 

Localização e funcionamento 562.473,14 437.410,63 

Publicidade e propaganda 652.823,82 389.428,98 

Tributos 46.187,12 43.646,60 

Multas administrativas 125.773,46 38.560,26 

Despesas administrativas diversas 126.051,00 108.267,61 

Total 4.315.370,14 3.575.704,74 

 
NOTA 13. Outras despesas de operações de assistência à saúde não relacionadas com 

planos de saúde da operadora 
 
São registradas neste grupo despesas originadas pela prestação de serviços hospitalar 
à convênios, pacientes particulares e ao Sistema Único de Saúde – SUS, perfazendo o 
montante em 2018 de R$ 81.916.943,07, (R$ 73.920.437,28 em 2017). 
 
NOTA 14. Resultado financeiro 
 
Apuração do resultado realizado das contas de rendimentos, obtidos de aplicações 
financeiras vinculadas, aplicadas em fundo exclusivo da ANS, valores em caixa não 
vinculados aplicados em CDB de liquidação imediata, juros recebidos e descontos 
obtidos, deduzidos das despesas bancárias, juros passivos e atualizações monetária. 
 
 

Receitas financeira 2018 2017 

Receita de aplicações financeiras 1.764.241,20 1.657.872,98 

Juros recebidos 628.095,89 562.162,17 

Descontos obtidos 362.269,30 340.385,43 

Total 2.754.606,39 2.560.420,58 
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Despesas financeiras 2018 2017 

Despesas bancárias 425.602,14 396.399,85 

Juros passivos 2.434,38 4.099,38 

Atualização monetária 86.119,07 149.998,14 

Total 514.155,59 550.497,37 

 
NOTA 15. Patrimônio Social 
 
O Patrimônio Social da entidade, sem fins lucrativos, está representado pelas Reservas 
Patrimoniais, Reservas de Reavaliação, Reserva de Retenção de Superávits e pelo 
Déficit Acumulados ou Resultados. 
 
NOTA 16. Cobertura de Seguros 
 
Os valores segurados são determinados e contratados com bases técnicas e são 
considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros 
com bens do ativo permanente. 
 
A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos. 
  
A seguir demonstramos os seguros contratados pela empresa: 
 
 

Nr.da Apólice  Vigência  Vlr. Segurado  Seguradora  Refere-se  

0008957  07/12/2018 à 07/12/2019  44.000.000,00  AXA Seguros  Predial    

041910  10/05/2018 à 10/05/2019  40.198,40  HDI Seguros  Veículo  

036834  19/06/2018 à 19/06/2019  45.579,00  HDI Seguros  Veículo  

          
 

Os montantes contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. 
  
O escopo de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da 

cobertura de seguros, o qual foi determinado pela administração da empresa e que 

considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 

 
NOTA 17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 
A Entidade não efetuou nenhuma transação envolvendo instrumentos financeiros 

complexos. As transações financeiras ocorridas, todas registradas em contas 

patrimoniais, são pertinentes às suas atividades operacionais, envolvendo 
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particularmente as aplicações financeiras, classificadas como ativo garantidores na 

operação e recursos financeiros disponíveis. 

 
A administrações de riscos, bem como dos respectivos instrumentos financeiros, é 

realizada por definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, 

minimizando a exposição de suas operações. 

 
a. Risco de capital e liquidez: Administração com o objetivo de salvaguardar a 

capacidade de continuidade de suas operações e investimentos na atividade fim. O 

risco de liquidez decorre da atividade de assistência médico-hospitalar, a gestão 

mantem controles e ações imediatas afim da recuperação dos recebíveis, gerenciando 

a capacidade de liquidez no curto, médio e longo prazo mantendo reservas adequadas 

através do monitoramento contínuo do fluxo de caixa; 

 
b. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor de mercado das 

disponibilidades, o saldo a receber das contraprestações, outros créditos e o passivo 

circulante aproximam-se do saldo contábil, pois, os vencimentos de parte substancial 

dos saldos ocorrem em data próxima às do encerramento do exercício. Não existem 

nas referidas datas-base outros instrumentos financeiros de valores significativos que 

requeiram divulgação específica.  

 
c. Taxa de juros: A Operadora está exposta aos riscos normais de mercado em 

decorrência de mudanças nas taxas de juros e atualizações monetárias sobre suas 

obrigações de longo prazo. 

 
NOTA 18. Aspectos Ambientais 
 
A Empresa esta sujeita a regulamentações da ANVISA, em especial a RDC 306, que 
dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de 
saúde. A empresa diminui os riscos associados com assuntos ambientes com processos 
operacionais e contratação de serviços especializados para a destinação dos resíduos 
relacionados às atividades de assistência médico-hospitalar. A Empresa acredita que 
nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida 
atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor.    

 
********************** 

            

CARLOS ROBERTO ROSÁRIO CARREGOSA                        EDMARCIO DO LAGO                                   
.              CPF: 331.917.945-49                                            CRC/PR - 047065/O-7                                   

.        Diretor Presidente                     Contador 



 

 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2018 
 

 

Negócios e performance administrativa 
 
A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, fundada em 11 de julho de 

1.954, instituição privada de fins filantrópicos, declarada de Utilidade Pública Federal, 
Estadual e Municipal, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social – CEBAS/Saúde, Portaria nº 174, de 04 de fevereiro de 2019, com validade até 
31 de dezembro de 2021. 

 
Conforme artigo 30º do Estatuto, a Santa Casa de Maringá é administrada por 

uma Diretoria composta de quatro membros, todos associados, eleitos por Assembleia 
Geral Ordinária com  mandato de quatro anos, sendo permitida a reeleição.  

 
A Instituição administra a Operadora de Planos de Saúde, no segmento filantropia, 

com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº 33.683-1, 
operadora classificada como médio porte, abrangência grupo de municípios, 
comercializando seus produtos na modalidade pré-pagamento, nos segmentos familiar, 
coletivo empresarial e coletivo por adesão.  

 
Os valores de comercialização são determinados por cálculos atuariais com 

periocidade de reajustes anuais sendo o segmento familiar através de índice aprovado 
pela ANS, e nos demais, através de cálculo atuarial baseados nos fatores de utilização. 

 
Os custos assistenciais apresentaram um crescimento de 18,9% em relação ao 

ano de 2017, índice superior ao aumento de 12,3% ocorrido nas mensalidades de 
Planos de Assistência à Saúde. 

 
A quantidade de beneficiários em dezembro/2018, apresentou aumento de 5% em 

relação ao ano de 2017, encerrando o exercício com 33.622 beneficiários.  
 
Em razão do índice de sinistralidade, os resultados das atividades de 

administração de Planos da Assistência à Saúde ficaram abaixo do orçamento. Gastos 
decorrente de terapias ligadas aos tratamentos de neoplasia, se apresentaram 
relevantes com crescimento de 66%, exigindo o desafio de ações e medidas para a 
redução dos eventos. 

 
A Organização administra hospital geral cadastrado no CNES/Ministério da Saúde 

sob o nº 2594714, detentor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
– CEBAS/Saúde, Portaria nº 174, de 04 de fevereiro de 2019, com validade até 31 de 
dezembro de 2021, na modalidade 60% de atendimentos ao SUS. 

 
Conta em sua estrutura com hospital geral de alta complexidade com 266 leitos, 

referência em alta complexidade nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia, 
Neurologia, Neurocirurgia, Nefrologia e Obstetrícia, referência da Macrorregião 
Noroeste do Paraná, representada por 115 municípios.   

 
A organização apresentou em 2018 resultado positivo de R$ 7.765.124,86,  

representando 7% abaixo do valor orçado para o exercício, com EBITDA, lucro antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização, de 5,9%. 

 
 



 

 

 
As receitas de atendimentos hospitalares apresentaram crescimento de 12,5% em 

relação ao exercício anterior, por outro lado com menor custo operacional, motivado por 
ações administrativas destacando as reduções orçamentárias em custo com pessoal e 
despesas operacionais. 

 
A gestão do capital de giro, proporcionou um aumento nas receitas financeiras, 

em razão da manutenção dos valores disponíveis em aplicação no mercado financeiro, 
significando crescimento de 11,5% nos valores quando comparados ao exercício 
anterior.    
 
 
Política de destinação de lucros: 

 
Em cumprimento ao artigo 49º do Estatuto da Santa Casa de Maringá, os recursos 

econômicos e possíveis resultados da entidade são integralmente aplicados na 
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, dentro do território 
nacional, bem como, não se distribui qualquer forma de rendimento ou parcela de seu 
patrimônio aos seus associados e membros de sua Diretoria, sob nenhuma forma ou 
pretexto.     
 
 
Principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na “performance” 
da entidade no resultado do exercício: 

 
O ano de 2018 no mercado local de Planos de Assistência à Saúde, apresentou 

forte incremento a nível concorrência, com o ingresso de nova operadora na região, 
fator este que contribuiu para acirrar ainda mais o segmento. Mesmo com este cenário, 
a carteira de beneficiários apresentou crescimento, em razão da estratégia de 
lançamento de novos produtos e investimento em campanhas publicitárias. 

 
O lançamento de novos produtos não buscou apenas a manutenção da carteira 

de beneficiários, proporcionou produtos adequados a necessidade econômica 
financeira da população, bem como redução de sinistralidade pautada no controle e 
verticalização dos serviços.   

 
Na estrutura de assistência hospitalar, foram realizados investimentos em 

melhorias na infraestrutura, entre elas: 
• Término de construção da UTI pós cirúrgica com 10 novos leitos; 
• troca dos pisos de corredores e Alas de atendimentos, com cerca de 2.500 

metros quadrados;   
• reforma integral das instalações de internamentos de dois andares 

contemplando 75 leitos reformados, com dois postos de enfermagem e 
áreas de apoio;  

• início de obra predial com aumento de 1.450 metros quadrados da área  
hospitalar, destinada à UTI pediátrica e neonatal, 1 andar para leitos de 
internação e áreas administrativas e de apoio; 

• início de reforma e ampliação do setor de Quimioterapia. 
 

Durante o exercício de 2018 foram obtidos R$ 2.158.173,27, através de convênios 
firmados com o poder público e entidades privadas, com finalidade de custeio das 
atividades prestadas ao SUS Sistema Único de Saúde e aquisição de equipamentos.  

     
 



 

 

Mesmo com a estagnação do mercado, bem como ingresso de novas ameaças 
comerciais, as atividades no exercício proporcionaram resultado positivo e melhora nos 
índices de liquidez.  

 
Foram realizados importantes investimentos sempre respeitando o fluxo de caixa 

e priorizando a capacidade de liquidez, o que é constatado nas Demonstrações 
Financeiras, sempre na busca do cumprimento do objetivo econômico financeiro traçado 
em seu Mapa Estratégico, de otimizar o uso da capacidade instalada para aumentar 
receitas, gerenciar despesas e garantir resultado. 

      
 

Perspectivas e planos da administração para o exercício seguinte 
 
 O atual cenário se apresenta repetidamente incerto por questões políticas e 
competitividade do mercado, assim nos remete a uma contínua gestão cautelosa e de 
contenção de despesas.  
 

Em consequência será ampliado os esforços nos trabalhos de medicina 
preventiva aos beneficiários da Operadora, bom como avanço na verticalização dos 
atendimentos e atenção primária à saúde, isto em busca da meta estratégica de redução 
da sinistralidade. 

 
Investimentos em informatização do sistema de gestão da Operadora para 

possibilitar sinergia das informações entre Operadora e Hospital, para em conjunto com 
a medicina preventiva, proporcionar ferramentas para melhor administração de 
crônicos.  

 
Investimentos na capacitação dos colaboradores e melhorias na estruturação 

dos serviços prestados com vistas à segurança do paciente e à manutenção da 
Certificação ONA de Acreditação Hospitalar. 

 
No segmento hospitalar, investimentos em equipamentos para manutenção do 

acervo e acompanhando dos avanços tecnológicos, com orçamento para o exercício de 
2019 de 7 milhões de reais.  
  

Investimentos em infraestrutura e ampliações prediais orçadas em 6 milhões de 
reais, sendo:  
 

• Construção predial destinada ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística - SAME 
e Marcenaria; 

• conclusão de obra predial com aumento de 1.450 metros quadrados da área  
hospitalar, destinada à UTI pediátrica e neonatal, 1 andar para leitos de 
internação e áreas administrativas e de apoio; 

• construção predial destinada a um Centro Médico para abrigar consultórios de 
especialidades médicas e serviços ambulatoriais. 
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