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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação Beneficente de Campo Grande, 

administradora e mantenedora do Hospital Santa Casa dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, 

procedem a minucioso exame e analise do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Mutações do 

Patrimônio Social e Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Independente, referente ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2014, tendo concluído que os mesmos refletem adequadamente as 

posições patrimoniais e financeiras da sociedade, nesse período, pelo que, por unanimidade de votos, opinam 

pela aprovação das Demonstrações Contábeis. 

 

 

Campo Grande – MS, 28 de Abril de 2015. 

 

 

 

 
 

  
                                                   

   
   
   
   
Aldoir Pedro Teló 
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BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do 
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.   

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Aos Administradores e Gestores da 
Associação Beneficente de Campo Grande  Santa Casa 
Campo Grande - MS 
 
 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Beneficente de Campo 
Grande  Santa Casa Entidade , que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade 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 normas 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 relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos 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 Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Entidade. 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. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião, com ressalva. 
 
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis 
 
Não obtivemos respostas à carta de confirmação (circularização) enviada ao Banco 
Bradesco. Consequentemente, apesar de termos realizado testes alternativos de 
auditoria, não pudemos nos satisfazer sobre a totalidade das operações junto a 
esta instituição financeira, como captações, garantias, debêntures, avais ou outras 
operações materiais que eventualmente não tenham sido registradas e/ou 
divulgadas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 
2014. 
 
Em 31 de dezembro de 2014, a Entidade mantinha registrado na rubrica 

 mil, conforme descrito na nota explicativa nº 
10, referente a bens destinados a sua atividade operacional. Nossos exames 
indicaram uma divergência não conciliada entre os controles auxiliares analíticos, 
apresentando saldo contábil a maior em R$ 2.566 mil, relativo a valor de custo. Até 
a conclusão de nossos exames não havia sido regularizada. 
 
Conforme descrito na nota explicativa nº 7, a Entidade possui registrado na Rubrica 

contudo o relatório financeiro apresenta o saldo de R$ 7.445 mil, apresentando 
uma diferença não conciliada de R$ 63 mil. Até a conclusão de nossos exames não 
havia sido regularizada. 
 
Conforme descrito na nota explicativa nº 16, a Entidade possui registrado na 

montante de R$ 14.739 mil em 31 
de dezembro de 2014, contudo o relatório financeiro apresenta o saldo de R$ 
11.014 mil, apresentando uma diferença não conciliada de R$ 3.725 mil. Não nos 
foi possível, nas circunstâncias, efetuar procedimentos alternativos de auditoria, 
que nos possibilitassem concluir sobre os saldos apresentados na Rubrica 

Entidade em 31 de dezembro de 2014. 
 
Opinião com ressalva 
 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos descritos 

as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação 
Beneficente de Campo Grande  Santa em 31 de dezembro de 2014, o 
desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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Ênfase 
 
Chamamos a atenção para Nota Explicativa nº 22, que apresenta receitas não 
relacionadas às atividades de planos privados de assistência à saúde, contrariando 
as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O órgão 
regulador determinando a segregação jurídica das atividades de planos privados de 
assistência à saúde de outras atividades alheias a operações de planos privados de 
assistência saúde, a Entidade fica sujeita ao cancelamento do registro provisório e 
alienação da carteira de planos privados de assistência à saúde. Até a conclusão 
dos nossos trabalhos não tivemos conhecimento de maiores ações dos órgãos 
competentes quanto a este assunto. Nossa opinião não contém modificação 
relacionada a esse assunto. 
 
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, que 
indica que a Entidade, incorreu no déficit de R$ 25.483 mil durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2014 e que, naquela data, o passivo circulante 
excedeu o total do ativo circulante em R$ 13.774 mil e apresentou passivo a 
descoberto no montante de R$ 105.607 mil. Apesar das demonstrações contábeis 
terem sido preparadas no pressuposto de continuidade normal das atividades, essas 
condições, indicam a existência de incerteza, quanto à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade, evidenciando a necessidade de aporte financeiro. Nossa 
opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013 apresentadas para fins de comparação foram, anteriormente 
auditadas por outros auditores independentes que emitiram relatório datado em 06 
de fevereiro de 2014, que conteve modificação, referente á conciliação inadequada 

normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e diferença entre os 
e contendo ênfase 
 

 
 

Campo Grande, 27 de março de 2015. 
  

 
 

 
 

 

BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 S  MS 

 

  
  
Alfredo Ferreira Marques Filho  José Martins Alves 
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 S  MS Contador CRC MS 9938/O-0 



 
 

 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA 
 
 
 
1 – Da instituição: 
 

A Associação Beneficente de Campo Grande, instituição privada de fins 
filantrópicos é mantenedora da Santa Casa de Campo Grande, maior Hospital do Estado 
de Mato Grosso do Sul e conta atualmente com 642 leitos ativos, por intermédio dos 
quais presta relevantes serviços de assistência a população da capital, dos 79 
municípios do estado e até mesmo de outros Estados e países vizinhos.  

 
Como Hospital de Alta Complexidade, destinou no ano de 2014, 90% da 

capacidade operativa aos usuários do SUS.  
 
No ano de 2014 o hospital Santa Casa realizou: 27.992 internações; 

104.569 atendimentos de Urgência e Emergência; 67.197 Consultas Ambulatoriais; 
29.480 Procedimentos Cirúrgicos e 1.480.532 exames de diagnósticos. 

 
 
2 - Política de destinação de lucros:  
 

Em cumprimento ao artigo 24 do Estatuto da Associação Beneficente de 
Campo Grande, as receitas e possíveis resultados da entidade são integralmente 
aplicados na manutenção do Hospital Santa Casa.  
 
 
3 - Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram 
influência na “performance” da entidade no resultado do exercício;  
 

A instituição permaneceu sob intervenção judicial no período de janeiro de 
2005 a maio de 2013, época em que foi gerida por uma junta administrativa nomeada 
pelos interventores (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde). Em 
maio de 2010 a Justiça Federal deu ganho de causa a ABCG, e concedeu o prazo de 
três anos para que a Junta Interventora realizasse a devolução do hospital, o que 
ocorreu em 17/05/2013.  

 
Neste período de intervenção a dívida do Hospital saltou de R$ 37 milhões 

para 160 milhões, sendo que 40 milhões se tratam de dividas judicializadas relativas a 
erros médicos, danos morais, fornecedores e trabalhistas. 

 
Desta forma, no primeiro mês de gestão da associação houve a decisão de 

suspender o pagamento das dívidas e dos tributos retidos, e pagar rigorosamente em 
dia os fornecedores e prestadores de serviços que estavam atendendo a instituição, 
enquanto se trabalha em uma solução definitiva para resolver o problema de débito. 



 
 

 
Em dezembro de 2013 houve a realização de um empréstimo de longo 

prazo junto à Caixa Econômica Federal que totaliza R$_80.000.000,00 para a quitação 
destas dívidas. Deste então a instituição vem se reunindo com fornecedores e 
prestadores de serviço na tentativa de reduzir encargos financeiros da dívida e obter 
descontos no pagamento.  

 
O principal benefício alcançado é a credibilidade junto aos fornecedores e 

prestadores de serviços que tem propiciado a redução no custo com aquisições de 
materiais, medicamentos e outros insumos, além de possibilitar negociações vantajosas 
para o hospital com o estreitamento de novas parcerias.  

 
É importante também acrescentar que a instituição não possuía condições 

de cumprir com o planejamento financeiro em virtude dos rotineiros sequestros judiciais 
que ocorriam em suas contas bancárias visando o pagamento de credores que 
recorreram ao Poder Judiciário. 

 
Ressalta-se ainda que o valor parcial para o pagamento da parcela deste 

empréstimo é repassado na contratualização pela Prefeitura Municipal de Campo 
Grande conforme Lei Municipal n. 5.359 de 28 de julho de 2014 e pelo Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul conforme Lei Estadual n. 4.441 de 10 de dezembro de 
2013. 

 
A diretoria da ABCG também fez grandes esforços que resultaram no 

recebimento da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao exercício de 2013 que 
superavam a quantia de R$ 10,2 milhões.   

 
Outro fato de extrema relevância é que a instituição aderiu ao Programa de 

Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades Sem Fins 
Lucrativos que atuam na área de saúde (PROSUS), conforme as diretrizes da Lei 
Federal n. 12.873/2013 e da Portaria do Ministério da Saúde de n. 535/2014. Por 
intermédio desta adesão a instituição adquiriu o direito a concessão de moratória e 
remissão das dívidas vencidas no âmbito da Secretaria de Receita Federal do Brasil e 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

 
As dívidas tributárias abrangidas pela moratória, em dezembro de 2014 

totalizavam a quantia de R$ 36 milhões que corrigidas somam atualmente o montante de 
R$ 54 milhões. Caso a instituição continue repassando aos cofres públicos os tributos 
em dia, para cada real de pagamento abate-se o mesmo valor na dívida tributária. 

 
 
4 - Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e 
origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de 
promoção e prevenção à saúde;  
 

A instituição está ampliando suas instalações com a implantação da 
Unidade de Trauma que contará com 98 leitos de internação, 10 leitos de UTI, 05 salas 
cirúrgicas e 18 leitos de observação, com o objetivo de fortalecer a rede de atenção à 
urgência e emergência no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Este 



 
 

empreendimento é financiado por intermédio de quatro convênios, sendo dois com o 
Ministério da Saúde, um com o Governo do Estado e outro com o Município de Campo 
Grande, os quais totalizam a quantia de R$ 19.058.181,40 destinados a obra de reforma, 
ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliários.  

 
Cabe destacar que a instituição ainda possui seis convênios firmados 

com o Ministério da Saúde para reforma de espaço físico e adequação de ambiência, os 
quais totalizam a quantia de R$ 15.158.143,00. 

 
Há ainda outros quatros convênios firmados com o Ministério da Saúde 

e outros quatros convênios firmados com a Secretaria Municipal de Saúde, destinados a 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes que remontam a quantia de R$ 
11.471.032,20.  

 
Este volume de recursos de origem pública demonstram a importância do 

Hospital Santa Casa de Campo Grande para a rede de saúde pública e para a 
população do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
 

5 – Considerações finais;  
 

Conforme poderá ser observado no Balanço Patrimonial a Santa Casa de 
Campo Grande possuía no disponível, recursos na ordem de R$ 29 milhões, dos quais 
R$ 19 milhões está destinado ao pagamento de dívidas do empréstimo junto a CEF e 
R$_9, 9 milhões estão vinculados a execução de convênios firmados com o Ministério 
da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 Em relação a situação de passivo a descoberto, vale apontar que nossa 
instituição conseguiu, e está lutando para manter, um incremento de receita do gestor 
local do SUS para o exercício de 2015, na ordem de R$ 36 milhões ano, o que leva o 
Hospital a ser uma das únicas entidades no país que passa a não ser deficitária.  
 

Vale também observar que conforme já exposto, a instituição aderiu ao 
PROSUS - Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das 
Entidades Sem Fins Lucrativos que atuam na área de saúde, e na medida que está 
repassando aos cofres públicos os tributos retidos de seus funcionários e prestados de 
serviços em dia, no prazo de 36 meses eliminará de seu passivo R$ 54 milhões.  

 
No ano de 2014 a instituição realizou investimentos com recursos próprios 

para retomar alguns serviços que eram terceirizados: Quimioterapia, Hemodiálise e 
Ressonância Magnética. As retomadas destes serviços contribuirão na melhoria dos 
resultados operacionais para o próximo exercício.  

 
Conforme determinação da ANS, a instituição providenciou os trâmites 

necessários para a separação do CNPJ do Hospital Santa Casa da Operadora de Plano 
de Saúde. A entidade aguarda a autorização daquele órgão para realizar a migração de 
vidas do CNPJ do Hospital para a nova operadora, além da possibilidade de 
comercialização de novos produtos. 

 



 
 

A diretoria da associação está otimista com os resultados alcançados, e 
em Março deste ano, concluiu o Planejamento Estratégico para o período de 2015 a 
2020, o qual tem por finalidade a definição de metas e objetivos para os próximos 
exercícios, além da revisão de processos internos.  

 
Houve a elaboração de um mapa estratégico dos objetivos institucionais 

que agrupam de forma sistêmica as metas organizacionais que por intermédio de 
desdobramentos se tornam realidade dentro dos prazos estabelecidos.  

 
Com estas demais ações a entidade busca equilíbrio financeiro para a 

continuidade de suas atividades, prestando serviços com excelência e zelo a população 
sul-mato-grossense. 

 
 

Campo Grande - MS, 07 de Maio de 2015. 
 
 
 

Wilson Levi Teslenco 
Presidente da ABCG – Santa Casa 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

Demonstração do resultado

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 

(Em milhares de Reais)

Demonstração superávit / déficit
Nota Explicativa

2014 2013

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência  à Saúde 2.202                 2.202                 
Receitas com Operações  de Assistência a Saúde 20 2.202                  2.202                  
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 2.202                  2.202                  

Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos (1.143)               (1.209)               
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (1.127)                (1.155)                
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (16)                     (54)                     

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1.059                 993                    

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 21 253.823             217.334             
Receitas com Operações de Assitência Médico-Hospitalar 28.660                27.660                
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 204.339 173.084              
Outras Receitas Operacionais 20.824                16.590                

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (397)                   4                        
Provisão para Perdas Sobre Créditos (397)                   4                        

Outras Despesas Oper. De Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos da Operadora 22 (250.619)           (226.480)           

RESULTADO BRUTO 3.866                 (8.149)               

Despesas Administrativas 23 (3.384)               (2.721)               
Resultado Financeiro Líquido 24 (26.824)             (4.581)               

Receitas Financeiras 4.740                  954                     
Despesas Financeiras (31.564)               (5.535)                

Resultado Patrimonial 859                    964                    

Déficit do exercício (25.483)             (14.487)             

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SANTA CASA SAÚDE
ANS Nº 306428

CNPJ 03.276.524/0001-06

WILSON LEVI TESLENCO
Presidente

CPF 078.971.348-90

GETE OTTANO DA ROSA
Tesoureiro

CPF 058.043.887-20

ROBERTO MADID
Superintendente

CPF 100.735.498-43

RINALDO HAKME ROMANO
Contador

CRC-MS 010205/O-4
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

Demonstação do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais)

2014 2013

Déficit do exercício (25.483)               (14.487)               

Outros resultados abrangentes -                     -                     

Total do resultado abrangente do exercício (25.483)               (14.487)               

Total do resultado abrangente atribuível aos
Acervo patrimonial (25.483)                (14.487)                

(25.483)               (14.487)               

As notas explicativas da adminsitração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

SANTA CASA SAÚDE
ANS Nº 306428

CNPJ 03.276.524/0001-06

WILSON LEVI TESLENCO
Presidente

CPF 078.971.348-90

GETE OTTANO DA ROSA
Tesoureiro

CPF 058.043.887-20

ROBERTO MADID
Superintendente

CPF 100.735.498-43

RINALDO HAKME ROMANO
Contador

CRC-MS 010205/O-4



10

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais)

Patrimônio Social
Déficits 

Acumulados Total

Saldos em 1/01/2013 2.372                    9.119                    (75.660)                 (64.169)                 

Ajustes de exercícios anteriores -                            -                            (1.468)                    (1.468)                    
Realização do ajuste de avaliação patrimonial -                            (678)                       678                        -                            
Déficit do exercício -                            -                            (14.487)                  (14.487)                  

Saldos em 31/12/2013 2.372                    8.441                    (90.937)                 (80.124)                 

Realização do ajuste de avaliação patrimonial -                            (678)                       678                        -                            
Déficit do exercício -                            -                            (25.483)                  (25.483)                  

Saldo em 31/12/2014 2.372                    7.763                    (115.742)               (105.607)               

As notas explicativas da adminsitração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ajuste de avaliação 
patrimonial 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

SANTA CASA SAÚDE
ANS Nº 306428

CNPJ 03.276.524/0001-06

WILSON LEVI TESLENCO
Presidente

CPF 078.971.348-90

GETE OTTANO DA ROSA
Tesoureiro

CPF 058.043.887-20

ROBERTO MADID
Superintendente

CPF 100.735.498-43

RINALDO HAKME ROMANO
Contador

CRC-MS 010205/O-4
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais)

2014 2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos de Saúde 2.251                  2.072                  
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 45.051                4.368                  
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 4.731                  953                     
(+) Outros Recebimentos Operacionais 227.590              207.796              
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (39.152)               (38.063)               
(-) Pagamento de Pessoal (87.747)               (77.142)               
(-) Pagamento de Serviços Terceiros (33.464)               (31.436)               
(-) Pagamento de Tributos (10.658)               (3.325)                 
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (1.608)                 (713)                    
(-) Pagamento de aluguel (5.568)                 (45.786)               
(-) Aplicações Financeiras (99.861)               (54.492)               
(-) Outros Pagamentos Operacionais (56)                     -                         
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.509                 (35.768)              

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (5.991)                 (2.553)                 
(-) Participação em outras empresas (226)                    -                         
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (6.217)                (2.553)                

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos -                         79.981                
(+) Outros Recebimentos de Atividade de Financiamento 46.489                17.422                
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (10.661)               (3.504)                 
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (3.215)                 (19.932)               
(-) Outros Pagamentos de Atividade de Financiamento (1.739)                 (32.906)               
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 30.874               41.061               

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
Caixa - Saldo Inicial 3.068                  328                     
Caixa - Saldo Final 29.234                3.068                  

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 26.166               2.740                 

Variação nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES 26.166               2.740                 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

SANTA CASA SAÚDE
ANS Nº 306428

CNPJ 03.276.524/0001-06

WILSON LEVI TESLENCO
Presidente

CPF 078.971.348-90

GETE OTTANO DA ROSA
Tesoureiro

CPF 058.043.887-20

ROBERTO MADID
Superintendente

CPF 100.735.498-43

RINALDO HAKME ROMANO
Contador

CRC-MS 010205/O-4



12

 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

1. Contexto operacional 
 
A Associação Beneficente de Campo Grande  Santa Casa, Entidade 

instituição de direito privado, com fins filantrópicos, de educação e assistência 
social, fundada em 3 de junho de 1.919, reconhecida como utilidade pública 
municipal pela Lei nº. 650 de 26 de novembro de 1959, utilidade publica 
estadual pela Lei nº 1.227 de 25 de julho de 1959 e utilidade pública federal 
pela Lei nº. 62.252 de 14 de fevereiro de 1968, detentora do Certificado 
Nacional Assistência Social (CNAS), tem como missão Prover assistência à saúde 
por meio de uma gestão que garanta filantropia com sustentabilidade, 
aprimorando a qualidade e o ensino.  

Tem seus valores definidos em: dedicação com as pessoas, comprometimento, 
ética nas atitudes, transparência nos processos, ousadia nas decisões, equidade 
e altruísmo.  

Sua visão é ser referência nacional em gestão hospitalar, atuando com 
filantropia autossustentável, ser reconhecido pela humanização, segurança e 
qualidade assistencial, ser um dos principais hospitais de referência em alta 
complexidade da Região Centro-Oeste, ser referência no estado do Mato Grosso 
do Sul em serviços diagnósticos e terapêuticos de alta tecnologia, ser um 
centro formador de profissionais técnicos na área de saúde, ser Referência em 
qualificação profissional, gerando e disseminando conhecimento. 

Em 27 de janeiro de 2014, tomou posse a nova diretoria eleita para o biênio 
2014/2015, assim composta: Presidente: Wilson Levi Teslenco, Vice-presidente: 
Esacheu Cipriano Nascimento, Primeiro-secretário: Heitor Rodrigues Freire, 
Segundo-secretário: Mario Antonio Cavinatto de Mello, Primeiro Tesoureiro: 
Yago João Chieregati Junior, Segundo Tesoureiro: Joelson Chaves de Brito. 

Em 26 de fevereiro de 2014, conforme ata de Reunião Extraordinária do 
Conselho Administrativo da Associação Beneficente de Campo Grande, em 
virtude da renúncia do primeiro tesoureiro Sr. Yago João Chieregati Junior, e 
conforme o Artigo nº 38.4 do Estatuto Social o presidente colocou a 
necessidade de preenchimento imediato do referido cargo. O conselho decidiu 
pela eleição e posse imediata. Foi eleito e empossado o Primeiro Tesoureiro Sr. 
Gete Ottano da Rosa. 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

A Entidade em 31 de dezembro de 2014 encerrou o balanço com um passivo a 
descoberto no montante de R$ 105.607 e déficit no montante de R$ 25.483. Em 
virtude disto e para dar continuidade em suas atividades, a Entidade no 
decorrer do ano de 2014, por meio da atual administração deu início ao 
processo de Planejamento Estratégico visando o ciclo 2015  2020, o qual tem 
por objetivo a revisão de processos internos, bem como, avaliação dos 
resultados obtidos e definição dos atuais objetivos estratégicos a serem 
alcançados. Como consequência disso surgiu o mapa estratégico dos objetivos 
institucionais, que agrupa de forma sistêmica as metas organizacionais que por 
intermédio dos desdobramentos se tornarão realidade dentro dos prazos 
estabelecidos. Com essas ações a Entidade busca equilíbrio financeiro para a 
continuidade de suas atividades, prestando com excelência e zelo a população 
sul-mato-grossense. 

 
 

2. Apresentação das demonstrações contábeis 

2.1. Declaração de conformidade 

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas 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 (BR GAAP), observando as 
normas aplicáveis as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e Resolução CFC nº 1.409/12 que aprova a 
Interpretações Técnicas Gerais  ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de 
Lucros).  

As presentes demonstrações contábeis foram apresentadas e aprovadas 
pela Administração em 27 de março de 2015.  
 

2.2. Base de mensuração 
 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos 
balanços patrimoniais: 
 
 Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 

resultado; 
 O passivo de provisões técnicas. 

 
2.3. Moeda funcional 

 
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Entidade. Todas as informações contábeis apresentadas em 
Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

3. Principais práticas contábeis adotadas 
 
As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das 
referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 
 
3.1. Uso de estimativas e julgamentos 

 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exige que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.  
 
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro 
do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas: 
 
 Nota Explicativa nº 6: créditos de operações com planos de assistência 

à saúde; 
 Nota Explicativa nº 10: depreciação e amortização; 
 Nota Explicativa nº 12: provisões técnicas de operações de assistência 

à saúde; 
 Nota Explicativa nº 18: provisões para ações judiciais. 

 
3.2. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco 
insignificante de mudança de valor e limites previamente conhecidos. 
 
As aplicações financeiras para negociação e disponíveis para venda são 
avaliadas a valor de mercado, e os rendimentos auferidos são 
reconhecidos no resultado e os ganhos e perdas decorrentes da avaliação 
a mercado são reconhecidos em conta específica do Patrimônio Líquido, 
respectivamente. 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

3.3. Instrumentos financeiros 
 
Classificação e mensuração 
 
A Entidade classifica seus instrumentos financeiros sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos 
e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A 
classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos 
financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação 
de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
 
A Entidade não possui instrumentos financeiros derivativos. 
 
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado 
 
Os instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado são instrumentos financeiros não derivativos mantidos para 
negociação ativa e frequente e créditos de operações com planos de 
assistência à saúde. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no 
valor justo de instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em 
resultado financeiro  no período em que ocorrem, a menos que o 

instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. 
Neste caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado 
afetada pela referida operação. 
 
Empréstimos e recebíveis 
 
Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que 
são ativos ou passivos financeiros não-derivativos com pagamentos fixos 
ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como 
ativo ou passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são 
classificados como ativos ou passivos não-circulantes). Os empréstimos e 
recebíveis da Entidade compreendem as contas a receber de clientes, 
demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os 
investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros 
efetiva. 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento 
 
São basicamente os instrumentos financeiros que não podem ser 
classificados como empréstimos e recebíveis, por serem cotados em um 
mercado ativo. Neste caso, quando existentes, estes instrumentos 
financeiros são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para 
sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao 
resultado do exercício. 
 
Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são não-derivativos que são 
classificados nessa categoria ou que não são classificados em nenhuma 
outra categoria. Eles são incluídos em ativos não-circulantes, a menos que 
a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a 
data do balanço. Os ativos financeiros disponíveis para venda são 
contabilizados pelo valor justo. Os juros de títulos disponíveis para venda, 
calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são 
reconhecidos na demonstração do resultado como receitas financeiras.  
 
Valor justo 
 
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos 
preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou 
cotação pública, a Entidade estabelece o valor justo por meio de técnicas 
de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes 
contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são 
substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os 
modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de 
informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com 
informações geradas pela administração da própria Entidade. 
 
A Entidade avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um 
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por 

evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda 
cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o 

impairment
financeiro previamente reconhecida no resultado - é retirada do 
patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado. 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

3.4. Crédito de operações com planos de assistência à saúde 
 
Os créditos de operações com planos de assistência à saúde são avaliados 
no momento inicial pelo valor presente e deduzidas das Perdas Estimadas 
com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD). A Perda Estimada com 
Crédito de Liquidação Duvidosa é estabelecida segundo critérios definidos 
pelo órgão regulador, pelo total dos créditos de clientes com algum título 
vencidos há mais de 60 dias, tratando-se de pessoas físicas; e a totalidade 
dos créditos de clientes com títulos vencidos há mais de 90 dias, tratando-
se de cliente pessoa jurídica e créditos com outras operadoras de planos. 
Para os demais créditos a receber esta provisão é estabelecida quando 
existe uma evidência objetiva de que a Entidade não será capaz de cobrar 
todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a 
receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor 
recuperável. 
 
O valor presente é calculado com base na taxa efetiva de juros das 
operações a prazo definidas contratualmente. Tal taxa é compatível com 
a natureza, prazo e riscos de transações similares em condições de 
mercado. Essa taxa em 31 de dezembro de 2014 correspondia a média do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
 

3.5. Contraprestações pecuniárias a receber 
 
São registradas e mantidas no balanço e pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos e apropriados à conta de resultado de 
contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde, 
pelo seu período de cobertura. A provisão para perdas sobre créditos de 
contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de 
beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para os planos 
coletivos. A Administração da Entidade revisa periodicamente o critério 
de constituição para adequá-lo à evolução da inadimplência de sua 
carteira.  
 

3.6. Depósitos judiciais 
 
Os depósitos são atualizados monetariamente e apresentados como 
dedução do valor de um correspondente passivo constituído quando não 
houver possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra 
desfecho favorável da questão para a Entidade. 
 

3.7. Imobilizado 
 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis e 
máquinas e utensílios, a depreciação e amortização foram calculadas pelo 
método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o 
tempo de vida útil do bem. 
 
Os terrenos e edifícios compreendem principalmente os imóveis 
operacionais da Entidade, e são demonstrados pelo custo histórico de 
aquisição.   
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas 
divulgadas na Nota Explicativa nº 10. Os terrenos não são depreciados. 
 
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.  
 
Os custos dos encargos sobre empréstimos tomados para financiar a 
construção do imobilizado, quando ocorridos, estão capitalizados e assim 
serão durante o período necessário para executar e preparar o ativo para 
o uso pretendido. 
 
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em 
que são incorridos. O custo das principais renovações é incluído no valor 
contábil do ativo no momento em que for provável que os benefícios 
econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho 
inicialmente avaliado para o ativo existente fluirão para a Entidade. As 
principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do 
ativo relacionado. 
 

3.8. Intangível 
 
Softwares 
 
Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas e 
amortizadas ao longo de sua vida útil estimada em dez anos. A 
amortização é calculada de forma linear. 
 
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares 
são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os 
gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, 
controlados pela Entidade e que, provavelmente, gerarão benefícios 
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos 
como ativos intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos 
funcionários da equipe de desenvolvimento de softwares e a parte 
adequada das despesas gerais relacionadas. 
 
 
Outros ativos intangíveis 
 
Os custos com a aquisição de patentes, marcas comerciais, licenças e 
direitos de exploração são capitalizados e amortizados usando-se o 
método linear ao longo das vidas úteis, no período de 5 a 10 anos. 
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(Em milhares de Reais) 
 

 

3.9. Redução ao valor recuperável de ativos 
 
O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive os ativos 
intangíveis, são revistos anualmente para se identificar evidências de 
perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se 
há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que 
o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior 
entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de 
avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual 
existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 
 

3.10. Arrendamento mercantil 
 
Os arrendamentos mercantis de imobilizado nos quais a Entidade fica 
substancialmente com todos os riscos e benefícios de propriedade são 
classificados como arrendamento financeiro. Os arrendamentos 
financeiros são registrados como se fosse uma compra financiada, 
reconhecendo, no seu início, um ativo imobilizado e um passivo de 
financiamento (arrendamento).  
 
A Entidade não possui arrendamentos mercantis nos quais uma parte 
significativa dos riscos e benefícios de propriedade ficam com o 
arrendador, ocasião em que estariam classificados como arrendamentos 
operacionais. 
 

3.11. Provisões 
 
As provisões estão subdividas em provisões técnicas e demais provisões.  
 
Provisões técnicas 
 
As provisões técnicas são constituídas em consonância com as 
determinações contidas nas Resoluções Normativas (RN) da ANS nos 209/09 
e 227/10. 
 
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) está constituída 
com base na Resolução Normativa 209/09, a Entidade está desenvolvendo 
metodologia própria para envio e aprovação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.  
 
A provisão de eventos a liquidar, incluindo os eventos com o SUS, foi 
constituída nos termos das RN Resoluções Normativas (RN) nos 227/10 e 
290/12. 
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Demais provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e 
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 
 
A Entidade reconhece provisão para contratos onerosos quando os 
benefícios que se espera auferir de um contrato sejam menores do que os 
custos inevitáveis para satisfazer as obrigações assumidas por meio do 
contrato. 
 

3.12. Empréstimos e financiamentos 
 
Os empréstimos e financiamentos, quando tomados, são reconhecidos, 
inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos 
custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são 
apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e 
juros proporcionais ao período incorrido (pro rata temporis). 
 

3.13. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 
 
O reconhecimento de um ativo ocorrerá no balanço patrimonial quando 
for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido quando a Entidade possui uma 
obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
 

3.14. Reconhecimento da receita 
 
A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços, 
observados os critérios estabelecidos na RN nº 290/12 da ANS, que versa 
sobre os padrões contábeis obrigatórios para as operadoras de planos, 
inclusive os critérios de contabilização das contraprestações de preço pré-
estabelecido nas operações de assistência à saúde. A Entidade adota como 
política de reconhecimento de receita, portanto, a competência em que o 
serviço é prestado no caso de serviços da modalidade de planos de pós 
pagamento e respeitando o período de cobertura das contraprestações nos 
contratos com preços pré-estabelecidos até a data-base do balanço. 
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As contraprestações provenientes das operações de planos na modalidade 
de preço estabelecido são apropriadas pelo valor correspondente ao rateio 
diário do período de cobertura individual de cada contrato e a parcela das 
contraprestações correspondente aos dias do período de cobertura 
referentes ao mês subsequente é contabilizada na Rubrica Faturamento 
antecipado . 
 
As receitas de prestação de serviços provenientes do contrato com o 
Serviço Único de Saúde (SUS), convênios médicos e também oriundos de 
atendimentos médicos, são registradas pelo regime de competência. 
 

3.15. Custos e despesas  
 
 Custos: os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das 

faturas apresentadas pela rede credenciada. Como parte dessas faturas 
não são apresentadas dentro do período da sua competência, os 
eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição 
de provisão técnica; 

 Despesa: as despesas são contabilizadas de acordo com o regime de 
competência. 

 
3.16. Determinação do valor justo 

 
Diversas políticas e divulgações contábeis da Entidade exigem a 
determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros 
como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para 
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. 
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas 
na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele 
ativo ou passivo. 
 
Crédito de operações com planos de assistência à saúde 
 
O valor justo de crédito de operações com planos de assistência à saúde é 
estimado como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado 
pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação. Esse 
valor justo é determinado para fins de divulgação.  
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Passivos financeiros não derivativos 
 
O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado 
baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, 
descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de 
apresentação das demonstrações contábeis. Quanto ao componente 
passivo dos instrumentos conversíveis de dívida, a taxa de juros de 
mercado é apurada por referência a passivos semelhantes que não 
apresentam uma opção de conversão. Para arrendamentos financeiros, a 
taxa de juros é apurada por referência a contratos de arrendamento 
semelhantes. 
 

3.17. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais 
 
 Ativos contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias 

reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos 
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota 
explicativa; 

 Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas forem 
avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como 
perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os 
passivos contingentes avaliados como perdas remotas não provisionados 
nem divulgados; 

 Obrigações legais: São registradas como exigíveis, independente da 
avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a 
Entidade questionou a inconstitucionalidade de tributos. 

 
3.18. Benefícios a funcionários 

 
Planos de contribuição definida 
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego 
sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade 
separada (Fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou 
construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições 
aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como 
despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os 
quais os empregados prestam serviços. Contribuições pagas 
antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição 
de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros 
pagamentos esteja disponível. As contribuições para um plano de 
contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após o 
final do período no qual o empregado presta o serviço são descontadas aos 
seus valores presentes. 
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Planos de benefícios definidos 
 
Nos planos de benefício definido os valores das pensões que serão 
recebidas pelos beneficiários encontram-se previamente definidos, 
calculados individualmente para cada plano, por meio de utilização de 
premissas atuariais de mensuração. As contribuições poderão ser 
ajustadas para garantir o pagamento desses benefícios. 
 
O passivo reconhecido com relação a esses planos é o valor presente da 
obrigação de benefício definido na data do balanço, menos o valor justo 
dos ativos do plano, ajustado por ganhos ou perdas atuariais e custos de 
serviços passados. 
 
A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data das 
demonstrações contábeis para os títulos de dívida de primeira linha e 
cujas datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações 
das controladas e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os 
benefícios têm expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado 
anualmente por um atuário qualificado por meio do método de crédito 
unitário projetado.  
 
Todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício 
definido são registrados em outros resultados abrangentes. 
 
A Entidade não possui plano de benefício pós-emprego. 
 

3.19. Contas de Compensação 
 
A Entidade mantém o controle de imobilizados e materiais recebidos de 
convênios, celebrados com entidades públicas e privadas, registrando em 
contas de compensação, em 31 de dezembro de 2014 perfaz o montante 
de R$ 40 mil. 
 
 

4. Caixa, equivalentes de caixa e outras aplicações 
 
4.2. Não vinculadas a provisões técnicas 

 
A Entidade adota como política de composição de caixa a manutenção dos 
recursos disponíveis suficientes para a liquidação de compromissos de 
curtíssimo prazo, permanecendo o excedente mantido em aplicações de 
alta liquidez, podendo ter sua conversão, a qualquer momento, em caixa. 
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5. Realizável 
 
São representados por aplicações vinculadas e não vinculadas, por 
mensalidades a receber do plano de saúde, por contas a receber de convênios, 
SUS e particulares, são compostos ainda por créditos tributários e 
previdenciários, por valores em estoque e despesas antecipadas. 

5.1. Aplicações 
 
A Entidade determina a classificação inicial de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor 
justo por meio do resultado, disponíveis para venda e mantidos até o 
vencimento. Os ativos de renda fixa são contabilizados na data da 
liquidação. 
 
Representadas por investimentos em títulos de liquidez imediata, 
demonstradas pelo valor original e acrescidas dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2014 as aplicações 
financeiras estão segregadas em dois grupos: aplicações financeiras  
recursos próprios estão distribuídos em aplicação CDB DI, e aplicações 
financeiras vinculada a provisões técnicas. 

 
(a) Cobertura das provisões técnicas 
 
 2014  2013 

Caixa Econômica Federal 225  204 
 225  204 
 
(b) Resumo da classificação das aplicações 
 
 2014  2013 

Banco do Brasil 3.919  7.978 
Caixa Econômica Federal 1.129  36.575 
 5.048  44.553 

 
 
6. 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 contraprestação 
efetivas de operações de assistência à saúde, provenientes de contratos 
vigentes na data do balanço e pelos valores a receber referentes a 
ressarcimentos de eventos. A Entidade constituiu provisão para riscos de 
crédito sobre os valores pendentes de recebimento por mais de 60 dias. 

  

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

SANTA CASA SAÚDE
ANS Nº 306428

CNPJ 03.276.524/0001-06



25

 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

 2014  2013 
À vencer    
Até 30 dias 49  59 
Total a vencer 49  59 
     
Vencidos    
Até 30 dias 6  5 
De 31 a 120 dias 9  2 
Acima de 121 dias 65  113 
Total vencidos 80  120 
     
Provisão para risco de crédito    
Provisão (3)  (3) 
Total provisão para risco de crédito (3)  (3) 
     
 126  176 
 
 

7. Credito de operações de assistência à saúde não relacionado com plano de 
saúde da operadora 
 
São registrados nesta conta os créditos oriundos de prestação de serviço 
hospitalar com convênios, particulares e SUS (Sistema Único de Saúde). 
 
 2014  2013 
Convênios a receber 7.508  6.069 
( - ) Valores em trânsito (2.813)  (2.896) 
SUS a receber 21.146  15.838 
( - ) Valores em trânsito -  (1.875) 
Clientes a receber 364  310 
Recursos de glosa 1.019  1.174 
 27.224  18.620 

 
 
8. Bens e títulos a receber 

 
Encontram-se registrados nesse grupo valores em almoxarifado e títulos a 
receber oriundos de operações com cartão de credito e recebimentos em 
cheques pré-datados. 
 
 2014  2013 
Almoxarifado 4.075  3.842 
Empréstimos e depósitos compulsórios 1.244  1.107 
Títulos a receber 79  54 
Outros títulos e bens a receber 1.651  1.303 
Estoques Obsoletos (397)  - 
 6.652  6.306 
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9. Depósitos judiciais e fiscais 
 
Encontram-se registrados neste grupo os depósitos por determinação judicial 
oriundos de processos trabalhistas e cíveis e Bloqueios Judiciais em conta 
corrente da Entidade. 
 
 2014  2013 
Depósitos judiciais e fiscais 406  31.473 
Bloqueio judicial 1.404  3.470 
 1.810  34.943 
 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASAASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA

SANTA CASA SAÚDE
ANS Nº 306428

CNPJ 03.276.524/0001-06



27
 



28

 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE  SANTA CASA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhares de Reais) 
 

 

11. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
 
São registradas com base nos avisos de cobrança dos serviços médico-
hospitalares realizados pelos prestadores de serviços, efetivamente recebidos 
pela Entidade até a data-base em contrapartida à Rubrica 
indenizáveis líquidos . 
 
 2014  2013 
Ressarcimento ao SUS 177  236 
Rede contratada/credenciada 40  141 
Provisão para eventos ocorridos e não avisados 339  302 
 556  679 

 

12. Débitos de operações de assistência à saúde 
 
São registrados neste grupo os débitos oriundos de prestação de serviços aos 
usuários do plano de saúde. 
 
 2014  2013 
Fornecedor serviço hospitalar 830  2.244 
 830  2.244 
 
 

13. Tributos e encargos sociais a recolher 
 
Encontram-se registrados neste grupo os débitos oriundos de impostos 
incidentes sobre folha de pagamento e retenções efetuadas de prestadores de 
serviço, pessoas jurídicas e funcionários. 
 
 2014  2013 
FGTS 5.396  5.469 
COFINS e PIS 86  1.026 
IR 1.987  18.621 
ISS 1.136  841 
PIS, COFINS e CSLL 19  1.594 
INSS 666  6.460 
Parcelamento de tributos e contribuições (a) 57.078  14.529 
 66.368  48.540 
     
Circulante 37.501  35.192 
Não circulante 28.867  13.348 
 66.368  48.540 

 
(a) Em 24 de outubro de 2013 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 12.873, que, 

entre outras matérias, a partir do artigo 23 institui o Programa de Fortalecimento das 
Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na área 
da saúde e participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde  Prosus, 
regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 03 de 26 de fevereiro de 2014. 
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A Entidade ciente da enorme relevância à adesão da Lei, no dia 1 de julho de 
2014, encaminhou toda documentação exigida ao Ministério da Saúde. No dia 
11 de setembro de 2014, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria nº 
866 do Ministério da Saúde, que deferiu o pedido de adesão ao referido 
programa. 
 
O valor remido pelo Prosus perfaz o montante de R$ 57.078. Deste valor R$ 
22.703, referem-se a dividas com IRRF, R$ 2.095 referem-se à retenção de PIS e 
COFINS de notas fiscais, R$ 7.478 referente a retenção de INSS, R$ 1.271 
referente a retenção do PIS sobre folha de pagamentos, R$ 4.143 referente ao 
parcelamento PGFN (Timemania) e R$ 19.388 referente ao parcelamento da 
RFB (Timemania). 

 
 
14. Empréstimos e financiamentos 

  Modalidade  % Taxa de juros  2014  2013 
Nacional         
Caixa Econômica Federal  CDB  1,21% a.a  77.463  80.678 
Outros         
Empréstimos recebidos (*)      1.448  1.244 
         
         
Circulante      10.002  13.013 
Não circulante      68.909  68.909 

      78.911  81.922 
 

2016 2017 2018 2019 2020 Após 2021 Total 
Valores 9.881 11.416 13.188 15.236 17.602 1.586 68.909 

 
(*) Referente a empréstimos de produtos do Almoxarifado. 
 
Garantias 
Direitos creditórios sobre recebíveis de Plano de Saúde e outros direitos 
creditórios junto aos convênios: Unimed Campo Grande, Caixa de Assistência 
dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundo de Assistência à Saúde 
do Servidor Municipal, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil 
e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
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15. Débitos diversos 
 
São registrados nesta conta os valores correspondentes à folha de pagamento 
dos funcionários, fornecedores de materiais e medicamentos, próteses e 
débitos diversos não relacionados com plano de saúde. 
 
 2014  2013 
Salários a pagar 5.254  4.630 
Férias (provisões) 12.558  11.299 
Outras obrigações com pessoal 846  716 
Fornecedores (material médico/prótese/Serviço) (a) 14.739  36.795 
Outros débitos a pagar 77  313 
 33.474  53.753 
 
(a) Em 4 de fevereiro de 2015, o Comitê de Renegociação de Dívidas da Santa Casa reuniu-se 

e deliberou quanto a baixa das dívidas de fornecedores anteriores a 31 de dezembro de 
2007, considerados prescitos, compreendendo fornecedores de serviço que não ajuizaram 
e/ou protestaram os títulos, no prazo prescricional. O montante da baixa perfaz o valor 
de R$ 5.247, sendo composto da seguinte forma: Fornecedores de materiais e 
medicamentos R$ 2.412, fornecedor de serviço hospitalar R$ 443, fornecedor de prótese 
R$ 965, fornecedor de serviço R$ 1.088 e terceiros a pagar R$ 339. 

 

16. Provisão de eventos e sinistros a liquidar 
 
Encontram-se registrados nesta conta os valores de provisão para ressarcimento 
ao SUS, conforme determina a ANS. 
 
 2014  2013 
Provisão eventos a liquidar SUS (circulante) 177  236 
Provisão eventos a liquidar SUS (não circulante) -  22 
 177  258 
 
 

17. Provisões para ações judiciais 
 
São constituídos levando em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a 
natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no 
posicionamento dos Tribunais. Sempre que a perda for avaliada como provável 
o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança.  
 
 2014  2013 
Ações cíveis 4.948  4.768 
Ações trabalhistas 2.549  2.059 

 7.497  6.827 
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 Fiscais  Cíveis  Trabalhistas  Total 
Em 31de dezembro de 2012 -  3.177  196  3.373 

Adições -  5.068  1.864  6.932 
Reversões -  (3.478)  -  (3.478) 
Baixas 

-  
-  -  - 

Em 31 de dezembro de 2013 -  4.767  2.060  6.827 
         
Adições  -  181  489  670 
Reversões -  -  -  - 
Baixas -  -  -  - 

Em 31 de dezembro de 2014 -  4.948  2.549  7.497 
 

O valor das provisões classificadas pelos assessores jurídicos como possíveis, 
não provisionadas no balanço são de 35.678 mil. 

 
 
18. Débitos diversos 

 
São registrados nesta conta os débitos oriundos de parcelamento de 
fornecedores cujo prazo se estende a vencimento superior a data de 31 de 
dezembro de 2014. 
 
 2014  2013 

Fornecedores 11.479  13.391 
Outros débitos 254  312 
Outras exigibilidades de longo prazo 43  40 
 11.776  13.743 

 
 
19. Patrimônio Líquido 

 
19.1. Patrimônio social 
 
O patrimônio social da Entidade em 31 de dezembro de 2014 é de R$ 2.372 (Em 
2013, o mesmo valor). 
 
19.2. Ajuste de avaliação patrimonial 

 
O saldo de ajuste de avaliação patrimonial refere-se à reserva de 
reavaliação efetuada pela Entidade em 2001. 
 
 2014  2013 

Ajuste de avaliação patrimonial 7.763  8.441 
 7.763  8.441 

 
Nos termos da Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 a Entidade optou em 
manter o saldo das reservas de reavaliação, até a completa realização. 
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20. Contraprestações efetivas / prêmios ganhos de plano de assistência à saúde 
 
As contraprestações de planos de assistência à saúde, na modalidade de pós-
pagamento, são reconhecidas a partir do aviso de cobrança dos serviços 
médico-hospitalares realizados pelos prestadores de serviços. As receitas com 
administração dos planos de assistência à saúde são reconhecidas mensalmente 
considerando as disposições contratuais. 
 
 2014  2013 

Receitas com operações assistência à saúde 2.202  2.202 
 2.202  2.202 
 
 

21. Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da 
operadora 
 
São registrados nesta conta os créditos oriundos de prestação de serviço 
hospitalar com convênios, particulares e Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 2014  2013 
Receitas operações assistência médico hospitalar 28.660  27.661 
Receitas operações assistência médico hospitalar SUS 204.339  173.083 
Outras receitas operacionais (a) 20.824  16.590 
 253.823  217.334 

 
(a) Do montante de R$ 20.824 de outras receitas operacionais, R$ 5.247 refere-se à baixa de 

fornecedores prescritos, conforme Nota Explicativa nº 15. 
 
 
22. Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com 

planos de saúde da operadora 
 
São registrados nesta conta as despesas oriundas de prestação de serviço 
hospitalar com convênios, particulares e SUS (Sistema Único de Saúde). 
 
 2014  2013 
Despesas com pessoal (89.180)  (77.363) 
Obrigações tributárias (9.535)  (8.009) 
Provisões com pessoal (19.406)  (18.837) 
Utilidades e serviços (4.082)  (3.634) 
Despesas gerais (1.635)  (563) 
Serviços profissionais e contratados (465)  (1.616) 
Despesas com serviços de terceiros (72.692)  (69.725) 
Despesas com consumo estoque (52.890)  (48.360) 
Ocupação (64)  - 
Provisão contingencial (cível e trabalhista) (670)  1.627 
 (250.619)  (226.480) 
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23. Despesas administrativas 
 
São registradas nesta conta as despesas oriundas de prestação de serviço com a 
operadora do Plano de Saúde do Hospital. 
 
 2014  2013 
Despesas com pessoal (199)  (171) 
Provisões com pessoal (52)  (22) 
Encargos sociais (111)  (17) 
Serviços terceiros (514)  (384) 
Despesas com localização funcionamento (88)  (50) 
Depreciações (2.329)  (2.049) 
Outras despesas com localização funcionamento (15)  (9) 
Despesas com tributos (49)  (19) 
Despesas administrativas diversas (27)  - 
 (3.384)  (2.721) 
 

 
24. Resultado financeiro 

 
São registradas nesta conta as receitas e despesas oriundas de movimentação 
financeira com rendimento bancário, descontos obtidos, multas pagas ou 
incorridas, juros sobre empréstimos. 
 
 2014  2013 
Receitas financeiras    
Descontos concedidos 1  1 
Rendimento aplicação financeiro 4.731  326 
Atualização monetária recebida 8  627 
 4.740  954 
    
Despesas financeiras    
Descontos concedidos (603)  (525) 
Comissões e despesas bancárias (55)  (54) 
Despesas com multas e juros (30.906)  (4.956) 
 (31.564)  (5.535) 
    
Resultado financeiro líquido (26.824)  (4.581) 
 
 

25. Operações com partes relacionadas 
 
Durante os exercícios de 2014 não foram identificadas transações entre partes 
relacionadas. 
 
A Administração da Entidade não é remunerada. 
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26. Isenções 
 
Em atendimento ao parágrafo único art. 4º Decreto 2.536 de 06/04/98 e NBC T 
-10, os valores relativos às isenções previdenciárias (INSS Patronal), como se 
devido fossem gozadas durante o ano de 2014 foi de R$ 35.941 mil. 
 
Ainda em atendimento a NBC T -10, registra-se nesta NE, que os valores 
relativos às isenções fiscais (IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS), gozadas durante o ano 
de 2014 foi de R$ 27.196 mil. 
 
 2014  2013 
IR 627  313 
PIS / COFINS / CSLL 13.036  10.523 
ISS 13.533  11.072 
INSS 35.941  36.770 
 63.137  58.678 
 
 

27. Gratuidades 
 
Em substituição a exigência registrada no incisivo VI do artigo 3º do decreto 
2.536 de 06 de abril de 1998, a Entidade registrou o percentual de 90,26% 
(pacientes dia), atendimento decorrente de convênio firmado com o Sistema 
Único de Saúde (SUS), ou seja, superior a 70% do total da capacidade 
contratada. 
 
 

28. Subvenções 
 
 2014  2013 
Convênio Escolas 311  150 
Convênio Uniderp 305/proex -  1.000 
Convênio Anhanguera Educacional Ltda. 2014 2.418  - 
Convênio 340 Creche -  66 
Convênio 774614/2012 -  100 
Convênio 766208/2011 -  500 
Convênio 776578/2012 -  2.918 
Convênio 776138/2012 -  6.989 
Convênio 22516/2013-236/2013 -  2.000 
Convênio nº 5440/2004 200  - 
Recurso Custeio SUS 20  - 
Convênio 151 Creche 129  - 
Convênio Nº 22.760/2014-006/2014 192  - 
Convênio SES 22.758/2014 1.873  - 
Convênio 424 PREF (NAQH) 200  - 
Convênio 431 SES Laparoscopia 740  - 
Convênio 433 SESAU RAPS 100  - 
Convênio 569/2014 50  - 
Convênio 570/2014 50  - 
 6.283  13.723 
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29. Doações 
 
A Entidade recebeu no ano de 2014 doações de pessoas físicas, jurídicas e 
entidades públicas o correspondente ao valor total de R$ 1.333 mil. 
 
 

30. Cobertura de seguros 
 
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de 
demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas por nossos 
auditores independentes. 

 
 
31. Plano de saúde 

 
A Entidade é operadora de um plano de saúde denominado Santa Casa Saúde, 
com 1.577 vidas em 31 de dezembro de 2014. Este plano de saúde foi vendido 
para a Unimed Cooperativa de Trabalho Medico de Campo Grande, essa 
transação encontra-se em discussão judicial, e enquanto não resolvida a 
questão, a Entidade vem prestando todos os serviços aos conveniados e 
recebendo as mensalidades dos conveniados. 
 
 

32. Gestão de Riscos 
 
Os principais passivos financeiros da Entidade referem-se a empréstimos a 
pagar, contas a pagar e outras contas a pagar. O principal propósito desses 
passivos financeiros é captar recursos para as operações da Entidade.  
 
A Entidade possui contas a receber e outras contas a receber, depósitos à vista 
e de curto prazo que resultam diretamente de suas operações.  
 
A Entidade está exposta a risco de taxas de juros, risco de crédito e risco de 
liquidez. 
 
Risco de taxa de juros 
 
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros 
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de 
mercado. A exposição da Entidade ao risco de mudanças nas taxas de juros de 
mercado refere-se às obrigações de longo prazo da Entidade sujeitas a taxas de 
juros variáveis e correção monetária vinculada a índices. 
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Risco de liquidez 
 
O risco de liquidez decorre das decisões da administração da Entidade, do 
capital de giro e dos encargos financeiros e amortização principal dos 
instrumentos de dívida. É o risco de a Entidade encontrar dificuldades em 
cumprir com suas obrigações financeiras conforme elas vençam. 
 
A Entidade acompanha o risco de escassez de recursos por meio de uma 
ferramenta de planejamento de liquidez recorrente, analisando e projetando as 
entradas e saídas de recursos de curto prazo, avaliando sempre novas formas de 
financiamento caso ocorram erros nas projeções desses recursos de giro. 
 

 
33. Valor justo dos instrumentos financeiros 

 
Os ativos e passivos financeiros estão representados nas demonstrações 
contábeis pelos valores de custo e as respectivas apropriações de receitas e 
despesas e estão contabilizados de acordo com a sua expectativa de realização 
ou liquidação. 
 
A Entidade procedeu a classificação e mensuração do valor justo de acordo com 
níveis hierárquicos que reflitam significância dos índices, conforme segue: 
 
 Nível 1: preços cotados em mercados ativos (não ajustados) para ativos e 

passivos idênticos. A Entidade não possui instrumentos neste nível de 
mensuração; 

 Nível 2: outras informações, exceto aquelas do Nível 1, em que os preços 
cotados são para ativos e passivos similares, seja diretamente por obtenção 
de preços em mercados ativos ou indiretamente, como técnicas de avaliação 
que utilizam dados dos mercados ativos; 

 Nível 3: os índices utilizados para cálculo não derivam de um mercado ativo. 
A Entidade não possui instrumentos neste nível de mensuração. 

 
Conforme observado anteriormente, os valores justos dos instrumentos 
financeiros, à exceção daqueles vencíveis no curto prazo, instrumentos de 
patrimônio sem mercado ativo e contratados com características 
discricionárias, em que o valor justo não pode ser mensurado confiavelmente, 
estão apresentados por níveis hierárquicos de mensuração conforme tabela a 
seguir. 
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  2014  2013 

Descrição  Valor 
contábil  Valor de 

mercado  Valor 
contábil  Valor de 

mercado 
(I) Caixa e bancos  29.234  29.234  3.068  3.068 
(II) Contas a receber  34.002  34.002  25.102  25.102 
Ativos financeiros totais  63.236  63.236  28.170  28.170 
(II) Fornecedores  45.250  45.250  67.496  67.496 
(II) Empréstimos e financiamentos  78.911  78.911  81.922  81.922 
Passivos financeiros totais  124.161  124.161  149.418  149.418 

 
 
34. Outras Informações 

 
(a) Operações com instrumentos derivativos 

 
A Entidade não opera com instrumentos derivativos. 
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