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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENTENS SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 

Aos Administradores e Conselheiros da  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTÍLIA 
Orleans/SC 
 
 
Opinião com ressalva 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA 
OTÍLIA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
 
Base para opinião com ressalva 
 
A Fundação efetuou a reavaliação dos seus bens no exercício de 2012, porém houveram 
diversas aquisições que passaram a integrar seu Ativo Imobilizado a partir desta data. No 
exercício de 2020, foi realizado um trabalho interno com objetivo de levantar a efetiva 
existência dos seus bens, e foi constatado a inexistência ou obsolescência de itens que 
estavam registrados em seu sistema patrimonial na ordem de R$ 274.671,81, onde a 
Fundação procedeu com a baixa dos respectivos bens. Mesmo com o levantamento 
efetuado, não foram aplicados os testes de recuperabilidade desses ativos, conforme 
orientação do Comunicado Técnico CPC 01 e Seção 17 da Resolução CFC N° 1.255/09, 
impossibilitando-nos de opinar quanto à realização de seus valores residuais.  
 
Ao final do exercício de 2020, o Patrimônio Social da Fundação se encontrava negativo 
em R$ 1,5 milhões, resultante principalmente devido ao reconhecimento de suas 
contingências passivas, referente a ações movidas contra a Fundação em anos anteriores. 
O Patrimônio Líquido ao final do exercício de 2020 também não se encontrava negativo, 
devido ao saldo da Reavaliação Patrimonial efetuada no exercício de 2012 e, o Capital 
Circulante Líquido se encontrava negativo, onde o Passivo Circulante excedeu o total do 
Ativo Circulante em R$ 902.882,36, evidenciando as dificuldades de ordem financeira 
para honrar com os compromissos assumidos de curto prazo. Essas situações, indicam a 
existência de incerteza relevante que podem levantar dúvida significativa quanto à 
capacidade de continuidade operacional da Fundação. 
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Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação a Fundação, 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 
com ressalva. 
 
 
Ênfase 
 
Eventos Subsequentes – Notificação CEBAS-SAÚDE 
 
Sem modificar nossa opinião, chamamos atenção para a nota explicativa nº 17 (a) - 
Eventos Subsequentes – Notificação CEBAS-SAÙDE, sobre as avaliações dos riscos e 
incertezas que estão sendo analisados pela Fundação com relação as notificações 
recebidas pelo Ministério da Saúde, via Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – 
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, 
onde a Fundação encaminhou os esclarecimentos dentro do prazo estabelecido, e aguarda 
pelo posicionamento do referido órgão.  
 
Eventos Subsequentes – Pandemia COVID-19 
 
Sem modificar nossa opinião, chamamos atenção para a nota explicativa nº 17 (b) - 
Eventos Subsequentes – Pandemia COVID-19, sobre as avaliações dos riscos e 
incertezas que estão sendo analisados pela Fundação em relação aos impactos futuros em 
suas operações e sua continuidade operacional, ocasionado pela pandemia atualmente. 
 
 
Outros Assuntos 
 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
 
Em maio de 2018, foi deferido para a Fundação a renovação do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social na área da saúde, emitido pelo Ministério da Saúde 
através da portaria nº 710, publicado no DOU em 22 de maio de 2018, com vigência de 
23 de março de 2018 até 22 de março de 2021. Em janeiro de 2021, a Fundação 
encaminhou a documentação para renovação do CEBAS-SAÚDE, onde até o presente 
momento, o mesmo se encontrava “em análise”. 
 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as 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. 
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de 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 a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. 
 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação. 
 
 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 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se 
concluirmos que existe 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 
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estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em 
continuidade operacional. 
 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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 administração 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. 

 
 

Criciúma/SC, 19 de março de 2021. 
 
 

Valutare Contadores Ltda. 
   CRC/SC nº 10.314/O-1 
 

Ramon Victor Roseng Zanette  

Contador CRC/SC nº 037.344/O-1  

Auditor Independente CNAI nº 5.005  
 
 

 



 
 

 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA 
CNPJ Nº 85.285.930/0001-91 

Orleans - SC 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 
(Valores Expressos em Reais) 

A T I V O 

2020 2019 
 

 CIRCULANTE   Nota:  813.698,13 605.980,19 
 Caixa e Equivalentes de Caixa   3A / 4  540.550,07 403.458,12 
 Créditos a Receber  111.440,07 108.118,40 
 Estoques   3B  160.812,65 83.341,97 
 Outros Créditos  895,34 11.061,70 

 NÃO CIRCULANTE  5.287.337,38 5.197.525,47 

 Realizável a Longo Prazo  - 23.445,14 
 Depósitos Judiciais  - 23.445,14 

 Investimentos  28.900,85 28.906,78 
 Investimentos Cota Capital  28.900,85 28.906,78 

 Imobilizado   3C / 5  5.258.436,53 5.145.173,55 
 Bens em Operação  7.588.736,90 7.299.612,83 
 (-) Depreciações Acumuladas  (2.330.300,37) (2.154.439,28) 

 TOTAL DO ATIVO  6.101.035,51 5.803.505,66 

 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)  
 
 



 
 

  

 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA 

CNPJ Nº 85.285.930/0001-91 
Orleans - SC 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 
(Valores Expressos em Reais) 

PASSIVO 

2020 2019 
 

 CIRCULANTE   Nota:         1.716.580,49         1.447.557,09  
 Fornecedores   3D               229.752,37               269.769,28  
 Obrigações Trabalhistas e Sociais   3E / 3F / 6            1.036.211,51               948.721,99  
 Obrigações Fiscais e Tributárias   3G                 13.653,02                 15.169,19  
 Parcelamentos Tributários   7               152.841,05               168.828,97  
 Empréstimos e Financiamentos   8                 31.282,91                 44.567,66  
 Convênios a Executar   9               222.839,63                              -   
 Outros Débitos                 30.000,00                      500,00  

 NÃO CIRCULANTE         2.904.079,62         2.823.848,47  
 Parcelamentos Tributários   7               266.094,41               396.327,21  
 Empréstimos e Financiamentos   8                              -                 33.296,60  
 Provisões para Contingências   10            2.050.022,48            2.179.054,11  
 Receitas Diferidas   11               567.962,73               215.170,55  
 Outros Débitos                 20.000,00                              -   

 PATRIMÔNIO LIQUIDO   12         1.480.375,40         1.532.100,10  
 Patrimônio Social           (1.561.046,09)          (1.505.380,13) 
 Ajuste de Avaliação Patrimonial            2.991.306,40            3.093.146,19  
 Superávit/Déficit do Exercício   3J                 50.115,09                (55.665,96) 

 TOTAL DO PASSIVO         6.101.035,51         5.803.505,66  

 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)  
 
 
 

 



 
 

  

 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA 

CNPJ Nº 85.285.930/0001-91 
Orleans - SC 

     
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 

(Valores Expressos em Reais) 

   
   
  

01/jan./20 
 

01/jan./19 

  
a 

 
a 

  
31/dez.20 

 
31/dez./19 

 
 

Nota:     
RECEITAS COM SAÚDE - OPERACIONAL 

 
7.814.325,35 

 
6.558.965,55 

Sem Restrição 14 6.560.102,55 
 

6.299.393,58 
Receita de Serviços por Convênios 

 
4.291.479,02 

 
4.225.961,34 

Receita de Serviços Particulares 
 

1.439.908,39 
 

1.204.008,52 
Doações 3H 64.031,34 

 
74.978,42 

Isenções Sociais Usufruídas  15  730.662,96 
 

611.562,49 
Receita de Precatórios 

 
34.020,84 

 
182.882,81 

     
Com Restrição 14 1.254.222,80 

 
259.571,97 

Receita de Convênios/Subvenções 3H 1.254.222,80 
 

259.571,97 

     
DEDUÇÕES 

 
(35.633,43) 

 
(83.368,69) 

Devoluções de Convênios 
 

(35.633,43) 
 

(83.368,69) 

     
RECEITAS LÍQUIDAS COM SAÚDE - OPERACIONAL 

 
7.778.691,92 

 
6.475.596,86 

CUSTEIOS DE SAÚDE 
 

(5.923.516,47) 
 

(4.856.277,15) 
Profissionais Médicos 

 
(2.527.980,66) 

 
(2.266.930,75) 

Pessoal e Encargos  
 

(2.420.463,29) 
 

(1.961.214,25) 
Materiais e Medicamentos 

 
(975.072,52) 

 
(628.132,15) 

     
SUPERÁVIT/DÉFICIT COM SAÚDE - OPERACIONAL 

 
1.855.175,45 

 
1.619.319,71 

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 
 

(1.782.264,74) 
 

(1.642.012,92) 
Despesas com Pessoal e Encargos 

 
(573.454,09) 

 
(459.940,81) 

Despesas Gerais e Administrativas 
 

(837.342,44) 
 

(1.024.848,08) 
Despesas Tributárias 

 
(5.755,06) 

 
(1.440,62) 

Isenções Sociais Usufruídas  15  (730.662,96) 
 

(611.562,49) 
Outras Despesas e Receitas Operacionais 

 
364.949,81 

 
455.779,08 

     
 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  

 
38.579,86 

 
(32.972,75) 

Receitas Financeiras 
 

107.756,33 
 

38.517,29 
Despesas Financeiras 

 
(69.176,47) 

 
(71.490,04) 

     
 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS  

 
(61.375,48) 

 
- 

Perdas na Alienação do Imobilizado 
 

(61.375,48) 
 

- 

     
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO  3J  50.115,09 

 
(55.665,96) 

  
   

 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)  
 
 



 
 

  

 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA 

CNPJ Nº 85.285.930/0001-91 
Orleans - SC 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Valores Expressos em Reais) 

  

    
Patrimônio 

Social 
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial 
Superávit/Déficit 

Acumulados 
Total 

 SALDOS EM 31/DEZ./2018 (Reapresentado)  
        

(1.259.052,84) 
              3.190.600,07  

      
(246.327,29) 

              
1.685.219,94  

    
    

   Incorporação do Superávit ao Patrimônio Social  (246.327,29) - 246.327,29 - 
   Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial  - (97.453,88) - (97.453,88) 
   Superávit/Déficit do Exercício  - - (55.665,96) (55.665,96) 
    

    
 SALDOS EM 31/DEZ./2019  (1.505.380,13) 3.093.146,19 (55.665,96) 1.532.100,10 
    

    
   Incorporação do Déficit ao Patrimônio Social  (55.665,96) - 55.665,96 - 
   Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial  - (96.994,40) - (96.994,40) 
   Ajuste dos Itens Reavaliados  - (20.312,79) - (20.312,79) 
   Ajuste Depreciação dos Bens Reavaliados  - 15.467,40 - 15.467,40 
   Superávit/Déficit do Exercício  - - 50.115,09 50.115,09 
    

    
 SALDOS EM 31/DEZ./2020  (1.561.046,09) 2.991.306,40 50.115,09 1.480.375,40 
 MUTAÇÕES DO PERÍODO  (55.665,96) (101.839,79) 105.781,05 (51.724,70) 

 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)  
 
 

 
 



 
 

  

 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA 

CNPJ Nº 85.285.930/0001-91 
Orleans - SC 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 
(Valores Expressos em Reais) 

01/jan./20 01/jan./19 
a a 

31/dez./20 31/dez./19 
 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 396.172,53 424.146,21 

Superávit (Déficit) do Exercício 50.115,09 (55.665,96) 
Ajustado por: 

Depreciação do Período 175.861,09 363.663,71 
 Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial  (101.839,79) (97.453,88) 

Variações nos Ativos 
Créditos a Receber (3.321,67) (52.041,57) 
Estoques (77.470,68) (21.479,68) 
Outros Créditos 10.166,36 (10.678,40) 
Depósitos Judiciais 23.445,14 - 

Variações nos Passivos 
 Fornecedores (40.016,91) (12.775,35) 
 Obrigações Trabalhistas e Sociais 87.489,52 69.355,79 
 Obrigações Fiscais e Tributárias (1.516,17) (2.602,47) 
 Acordos Judiciais 29.500,00 (27.900,00) 
 Provisões para Contingências (129.031,63) 298.842,10 
 Receitas Diferidas 352.792,18 (27.118,08) 
 Outros Débitos 20.000,00  - 

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (289.118,14) (190.336,26) 
Redução de Investimentos Cotas Unicred 5,93 (6.813,04) 
Redução nas Aquisições de Imobilizado (289.124,07) (183.523,22) 

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 30.037,56 (163.288,52) 
Redução Convênios a Executar 222.839,63 (1,59) 
Aumento dos Parcelamentos Tributários (146.220,72) (69.177,55) 
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos (46.581,35) (94.109,38) 

VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 137.091,95 70.521,43 
Disponibilidades no Início do Exercício 403.458,12 332.936,69 
Disponibilidades no Final do Exercício 540.550,07 403.458,12 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
 
 

 



 
 

  

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA 
CNPJ: 85.285.930/0001-91 

Orleans - SC 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
 
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTÍLIA, com Foro e Sede em Orleans, Estado 
de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda sob o número 85.285.930/0001-91 é uma pessoa jurídica de direito privado, 
entidade filantrópica, sem fins lucrativos, cujo prazo de duração é indeterminado e que tem 
por finalidade a promoção do bem estar social na área da saúde da comunidade local e 
regional, bem como celebrar convênios, contratos, acordos e outros instrumentos jurídicos 
com pessoa física e jurídica, de direito público e privado. Além disso, realizar programas 
educacionais, enfatizando a prestação de serviços médico/hospitalar e se rege pelo Estatuto 
Social firmado em 11 de março de 2011, devidamente registrado no Cartório de Registro 
Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Orleans, no estado de Santa Catarina. A 
entidade foi instituída pela Lei Municipal nº 1.227 de 16 de janeiro de 1996, regulamentada 
pelo Decreto nº 1988 de 16 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº 1.408 de 21 de agosto 
de 1998. 
 
No exercício de 2020, a Fundação manteve sua postura com relação a continuidade do 
trabalho da atual gestão, destacando a melhora de alguns indicadores financeiros, como por 
exemplo, o aumento em aproximadamente R$ 1,2 milhões de Receitas Operacionais de 
Saúde comparado com o exercício de 2019. 
 
Também é importante destacar o resultado financeiro líquido do exercício. Por mais que 
não sejam valores tão expressivos com relação ao montante movimentado pela Fundação, 
importante frisar que em 2020, o resultado financeiro líquido foi de aproximadamente R$ 
39 mil positivo, ante R$ 33 mil em 2019. 
 
Além da busca pela melhora contínua na gestão e pela busca de novas fontes de recursos, o 
principal motivo pelo aumento das Receitas Operacionais da Fundação, se deve ao 
recebimento de valores de convênios utilizados para o enfretamento da pandemia do 
COVID-19. 
 
No mês de março de 2020, o mundo inteiro se deparou com a pandemia generalizada 
causada pela COVID-19, fazendo com que autoridades, representantes e instituições da 
saúde voltassem sua máxima atenção para esta situação. 
 
Em medidas para o combate e enfrentamento da pandemia, o Governo Federal repassou 
recursos da União para Hospitais, Fundações e Associações na área da Saúde para que os 
mesmos pudessem envidar o máximo de esforços possíveis para atender a alta demanda de 
infectados pelo COVID-19. 
 
Em um ano totalmente atípico por causa da pandemia, que influenciou na vida de toda a 
população, a Fundação recebeu um montante de recursos consideráveis para seu pleno 
funcionamento, conforme nota explicativa nº 13.  
 
A Fundação vem tomando todas as medidas possíveis no sentido de atender a população 
neste momento tão difícil e espera conseguir salvar o maior número de vidas possíveis. 
 
 



 
 

  

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

a) Base de Preparação 
 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários, observando as diretrizes 
contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos 
dispositivos introduzidos, pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e Lei nº 11.941, 
de 27 de maio de 2009, assim como a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 
– Entidade sem Finalidade de Lucros, e Resolução CFC nº 1.255/09 que aprovou a NBC 
TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Tais dispositivos tiveram 
como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o 
processo de convergência das práticas adotadas no Brasil com aquelas constantes nas 
normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo Internacional Accouting 
Standard Board – IASB.  

 
b) Base de Mensuração 
 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico de acordo com 
as normas descritas na Seção 2 da Resolução CFC nº 1.255/09. 
 
c) Moeda Funcional 
 
A Administração da Fundação definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as 
normas descritas na Seção 30 da Resolução CFC nº 1.255/09. 
 
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda 
funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e 
passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para moeda funcional pela taxa 
de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio 
sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos na demonstração do resultado. 

 
d) Estimativas Contábeis 
 
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas 
contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
o valor residual do ativo imobilizado, depósitos judiciais trabalhistas e cíveis e provisões 
tributárias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. 
 
e) Ajuste a Valor Presente 
 
Quando aplicável, os valores sujeitos a tal ajuste, são convertidos ao valor presente, em 
contrapartida do resultado do exercício, obedecendo ao disposto na Seção 2 da Resolução 
CFC nº 1.255/09. 

 
 

NOTA 3 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 
 

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a elaboração das 
demonstrações contábeis, ressalta-se: 
 
 



 
 

  

a) Instrumentos Financeiros Não Derivativos 
 
A Fundação reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram 
originados / negociados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual a Fundação se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. 
 
A Fundação reverte o registro de um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Fundação transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação 
no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos. Passivos financeiros são baixados quando as suas obrigações contratuais são 
liquidadas. 
 
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 
balanço patrimonial somente quando o Fundação tenha o direito legal de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. 
 
A Fundação possui os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: 
 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 
 
Abrangem saldos de caixa e depósitos a vista, assim como aplicações financeiras com 
liquidez imediata, demonstradas pelo custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos 
correspondentes, apropriados até a data do balanço. 
 
 Recebíveis 
 
São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no 
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis e, subseqüentemente, quando aplicável, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso de taxa de juros efetiva, deduzidos das 
respectivas provisões para créditos de liquidação duvidosa. Abrange o saldo de créditos de 
convênios corresponde a valores a receber de convênios com SUS e Planos de Saúde, 
registrados pelo valor original até a data do balanço, além de serviços médicos, subvenções 
a receber, contribuições e incentivos estaduais. 
 
 Exigíveis 
 
Abrangem o saldo a pagar pelas aquisições de bens ou serviços, bem como os valores 
tomados de empréstimos, reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis e subseqüentemente, quando aplicável, 
mensurados pelo custo amortizado com o uso de taxa de juros efetiva, atualizados pelos 
encargos correspondentes após o reconhecimento inicial. 
 
A Fundação não operou com instrumentos financeiros derivativos no decorrer do exercício. 
 
b) Estoques 

 
Foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superaram os preços de 
mercado. Se referem aos medicamentos e materiais adquiridos para o uso da Fundação, 
com saldo de R$ 160.812,65 ao final do exercício de 2020. O saldo a maior, se comparado 
com o ano anterior em 2019, que foi de 83.341,97, se refere principalmente ao aumento de 
materiais e medicamentos utilizados para atendimento a pacientes com COVID-19  



 
 

  

c) Imobilizado 
 
Não se faz necessário os testes de recuperebilidade “Impairment” dos itens que integram o 
Ativo Imobilizado, uma vez que em 2012, a Fundação efetuou a reavaliação de todo seu 
imobilizado, através da empresa especializada Protol – Projetos de Engenharia e 
Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ nº 81.307.746/0001-44, tendo sido definido o valor 
presente dos bens, bem como a vida útil para cálculo de depreciação. Os bem adquiridos 
após a data de reavaliação, por terem sido adquiridos recentemente, tem seus valores 
ajustados ao mercado. Considerando as condições de uso do Imobilizado, concluiu-se pela 
previsão de recuperabilidade conforme abaixo: 

  
Descrição % Sobre o 

Valor Histórico 
Imóveis 4% 
Máquinas e equipamentos 10% 
Móveis e utensílios 10% 
Veículos 20% 
Computadores e periféricos 20% 

 
Esses ativos imobilizados encontram-se registrados pelo seu valor recuperável, os quais a 
entidade julga que não são superiores a geração futura de caixa pela utilização destes ativos 
e, as taxas de depreciação foram julgadas adequadas para refletir o padrão de consumo dos 
bens, conforme orientações NBC TG 01, aprovado pela resolução CFC nº 1.292/10. 
 
d) Fornecedores 
 
Obrigações nominais contraídas com fornecedores de bens e serviços devidos até a data do 
balanço. 
 
e) Salários e Ordenados a Pagar 
 
Estão demonstrados pelos valores das obrigações com salários de funcionários, devidos até 
a data do balanço.  
 
f) Provisão para Férias 
 
Foi constituída para cobertura das férias vencidas e proporcionais, acrescidas dos 
respectivos encargos sociais até a data do balanço. 
 
g) Impostos, Taxas e Contribuições 
 
Estão demonstrados pelos valores de impostos retidos sobre salários, retenções de 
prestadores de serviços e impostos sobre prestação de serviços (municipal). 
 
Saldos demonstrados pelo seu valor justo, incluindo os encargos financeiros, quando 
devidos, até a data do balanço. 
 
h) Doações e Subvenções para Investimento 
 
As doações patrimoniais representam acréscimos no ativo da Fundação com o fim de 
proporcionar recursos para o capital, inclusive sob forma de subvenções governamentais. A 
subvenção é reconhecida no resultado ao longo da vida útil estimada do correspondente 
ativo adquirido com recursos de subvenções. 
 
 
 



 
 

  

i) Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes 
 

Demonstrados por valores de realização / obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo 
quando aplicáveis os rendimentos auferidos, os encargos e as variações monetárias 
incorridos até a data do balanço. 
 
j) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício 
 
O superávit/déficit é apurado pelo regime de competência de exercícios para a apropriação 
de receitas, custos e ou despesas correspondentes. Os recursos da Fundação foram 
aplicados em suas finalidades institucionais, conforme determinações de seu Estatuto 
Social. 
 
K)  Isenção Tributária 

 
Por ser constituída e desenvolver suas atividades como instituição de direito privado sem 
fins lucrativos, prestando exclusivamente os serviços para os quais foi constituída, a 
instituição possui isenção do IRPJ e do recolhimento das Contribuições Sociais, conforme 
artigo n.º 184 do Decreto 9.580/2018 e artigo n.º 15 da Lei n.º 9.532/97. 
 
 
NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 
Representado pelos recursos disponíveis do período e aplicações vinculadas aos recursos 
recebidos por meio de subvenções para investimento, com a seguinte composição: 
 

Descrição   2020 2019 
Caixa  829,74 5.700,50 
Bancos Contas Movimento/Aplicações  539.720,33 397.757,62 
Total   540.550,07 403.458,12 

 
 

NOTA 5 – IMOBILIZADO 
 

Segue composição dos itens que integram o imobilizado no exercício de 2019: 
 

Descrição  Saldo em 
31/12/2019  

 Adições / 
Depreciações (+)  

 Baixas                   
( - )  

 Saldo em 
31/12/2020  

Imobilizado 5.145.173,55 180.383,85 (67.120,87) 5.258.436,53 
Bens em Operação  7.299.612,83 563.795,88 (274.671,81) 7.588.736,90 
Terrenos  1.106.020,08 - - 1.106.020,08 
Edificações  3.532.573,31 - - 3.532.573,31 
Móveis e Utensílios  613.043,51 50.057,86 (181.329,58) 481.771,79 
Máquinas e Equipamentos  1.834.695,42 275.125,73 (56.942,99) 2.052.878,16 
Computadores e Sistemas  121.059,76 28.196,98 (36.399,24) 112.857,50 
Imobilizações em Andamento  92.220,75 210.415,31 - 302.636,06 
  
( - ) Depreciações Acumuladas  (2.154.439,28) (383.412,03) 207.550,94 (2.330.300,37) 
( - ) Edificações  (932.626,10) (115.431,00) - (1.048.057,10) 
( - ) Móveis e Utensílios  (242.872,49) (61.833,44) 138.476,88 (166.229,05) 
( - ) Máquinas e Equipamentos  (895.529,19) (191.170,77) 34.046,18 (1.052.653,78) 
( - ) Computadores e Sistemas  (83.411,50) (14.976,82) 35.027,88 (63.360,44) 

 
 



 
 

  

NOTA 6 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 
 
Correspondem as obrigações com pessoal (empregados), tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Previdência Social, 
inclusive taxas e emolumentos, demonstrados por valores nominais, acrescidos de 
encargos, quando devidos até a data do balanço, com a seguinte composição: 
 

Descrição  2020 2019 
Salários e Ordenados a Pagar  183.758,63 134.266,64 
INSS a Recolher  18.101,87 17.245,51 
FGTS a Recolher  554.281,07 573.076,39 
Contribuição Sindical a Recolher  8.344,00 8.344,00 
Provisões para Férias  271.725,94 215.789,45 
Total  1.036.211,51 948.721,99 

 
 
NOTA 7 – PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
 
Se referem a parcelamentos de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal 
do Brasil, Previdência Social e pela Procuradoria Geral da União, assim distribuídos: 
 

Tributo  

2020 2019 
Curto 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Curto 
Prazo 

Longo 
Prazo 

INSS  106.357,11 142.744,02 122.963,34 232.738,15 
FGTS  17.340,88 103.037,32 16.881,18 116.373,36 
IRRF  29.143,06 20.313,07 28.984,45 47.215,70 
Total  152.841,05 266.094,41 168.828,97 396.327,21 

 
 
NOTA 8 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 
Referem-se a recursos financeiros contraídos pela Fundação com taxas de juros de 
mercado. Os valores apresentados estão atualizados até a data do balanço. 
 

Descrição  

2020 2019 
Curto 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Curto 
Prazo 

Longo 
Prazo 

 Empréstimo Unicred  31.282,91 - 44.567,66 33.296,60 
 Total  31.282,91 - 44.567,66 33.296,60 

 
 
NOTA 9 – CONVENIOS A EXECUTAR 
 
São recursos provenientes de convênios firmados junto ao Governo Federal, Estadual e 
Municipal, que possuem finalidade de custeio, compra de imobilizado ou investimentos na 
estrutura da Fundação.  
 
Estes valores são reconhecidos como Receita em conta de Resultado, conforme a geração 
das respectivas despesas correspondentes por meio do regime contábil de competência, 
para que posteriormente ocorra seu pagamento através dos recursos disponíveis nas contas 
bancárias vinculadas ao respectivo convênio. 
 



 
 

  

Ao final do exercício de 2020, o saldo de convênios a executar estava assim representado: 
 

Data   Convênio  Esfera Tipo 
Valor do 
Convênio 

Saldo do 
Convênio Obs. 

01/06/2020 848505/2017 Federal Imobilizado 218.198,10 2.829,02 - 

27/07/2020 23/2020 Municipal Livre 423.080,66 - W1 

14/12/2020 2020TR001548 Estadual Imobilizado 220.000,00 220.010,61 - 

 Total 862.009,89 222.839,63 - 
  

W1 – Valor recebido da Prefeitura Municipal de Orleans/SC, sem uma finalidade 
específica. A Fundação utilizou parte dos valores para aquisição de bens para o ativo 
imobilizado e parte para compra de medicamentos para tratamento de pacientes com 
COVID-19. 

 
Os recursos recebidos para fins de custeio, a previsão é que seja utilizado dentro do mesmo 
exercício ou imediatamente no exercício seguinte. Os recursos utilizados para aquisição 
bens para o Ativo de Imobilizado, assim de sua utilização, são transferidos para a conta de 
Receita Diferida, conforme Nota Explicativa nº 11, no Passivo Não Circulante, e serão 
reconhecidos como Receita em conta de resultado conforme depreciação incorrida no 
período do bem adquirido. 
 
 
NOTA 10 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 
 
Conforme informações fornecidas pela assessoria jurídica, encontram-se em andamento 
ações indenizatórias, cíveis e trabalhistas, movidas contra a Fundação, estimados na ordem 
de aproximadamente R$ 4,5 milhões.  
 
Deste montante, a Administração da Fundação optou pela provisão destas contingências 
passivas, o montante de R$ 2.050.022,48, tendo por base o prognóstico da assessoria 
jurídica, e obedecendo o que emana a Seção 21 da NBC TG 1000 (R1) Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, que trata da mensuração e reconhecimento das 
provisões para contingências. Segue composição: 
 

Processo   Fase  
 Data da 

Distribuição  
 Data da 
Sentença  

 Saldo 
Atualizado em 

31/12/2020  
0001074-67.2009.8.24.0087  Cumprimento de Sentença  - - 72.190,84 
0300330-16.2018.8.24.0044  Impugnação a Contestação  - - 50.000,00 
0300516-78.2014.8.24.0044  Instrução  19/11/2014 - 200.000,00 
0300318-07.2015.8.24.0044  Sentenciado  25/03/2015 - 25.000,00 
0000498-04.2012.8.24.0044  Instrução  12/03/2012 - 129.925,28 
0000108-20.2001.8.24.0044  Cumprimento de Sentença  06/02/2001 18/12/2008 1.572.906,36 

Total 2.050.022,48 
 
A Fundação possui uma contingência ativa, com sentença proferida a seu favor no ano de 
2017, referente processo nº 0002939-21.2013.8.24.0044, no valor original de R$ 43.524,63. 
Como o mesmo se encontra em inventário, por questão de prudência, optou pelo não 
reconhecimento deste valor a receber no encerramento das demonstrações contábeis de 
2020, pois ainda não há uma expectativa de prazo para que o inventário seja concluído e o 
processo encerrado. 
 
 



 
 

  

NOTA 11 – RECEITAS DIFERIDAS 
 
São valores contratualizados recebidos por meio de subvenções federais, estaduais ou 
municipais, destinados unicamente para aquisições de bens ou itens do Imobilizado, 
destinados às operações da Fundação ou em reformas/benfeitorias, com reconhecimento da 
receita em conta de resultado conforme depreciações incorridas no exercício, obedecendo 
ao regime de competência. A Fundação registrou um saldo de Receitas Diferidas de R$ 
567.962,73 no exercício de 2020, ante R$ 215.170,55 no exercício de 2019. 
 
 
NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio 
Social da Fundação, acrescido e/ou diminuído pelos superávits e/ou déficits do exercício, 
os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado 
do exercício em obediência ao regime de competência.  
 
 
NOTA 13 – RECEITAS COM SAÚDE - OPERACIONAIS 
 
A Fundação obteve as seguintes receitas operacionais: 
 
 

Descrição  2.020 2.019 

Receitas com Saúde - Operacional  7.814.325,35 6.558.965,55 

Sem Restrição  6.560.102,55 6.299.393,58 
Receita de Serviços por Convênios  4.291.479,02 4.225.961,34  W1  
Receita de Serviços Particulares  1.439.908,39 1.204.008,52 
Doações  64.031,34 74.978,42 
Isenções Sociais Usufruídas  730.662,96 611.562,49 
Receita de Precatórios  34.020,84 182.882,81 
  

Com Restrição  1.254.222,80 259.571,97 
Receita de Convênios/Subvenções  1.254.222,80 259.571,97 W2 

 
W1 – As receitas de serviços por convênios estão assim divididas: 
 

Receita de Serviços por Convênios  2.020 2.019 
Receita de Serviços - SUS  3.357.482,70 3.347.610,39 
Receita de Serviços - Outros Convênios  933.996,32 878.350,95 
Total  4.291.479,02 4.225.961,34 

  
W2 – Em 2020, houve um aumento significativo nas Receitas de Convênios/Subvenções, 
principalmente devido ao convênio firmado com o Estado de Santa Catarina, no valor total 
de R$ 716.100,00 recebidos entre os meses de março e dezembro de 2020. Este recurso 
tinha como destinação, a sua utilização para atendimentos referente a pandemia ocasionada 
pelo COVID-19. 
 
As receitas sem restrição se referem a valores recebidos mediante prestação de serviços 
médicos/hospitalares, provenientes em sua maior parte por convênio com o SUS, conforme 
representado tabela acima, e também por convênios privados, doações, isenções sociais 
usufruídas (conforme nota explicativa 14), onde os mesmos são utilizados para as 
atividades operacionais e de custeio da Fundação. Importante destacar que a maior parte 



 
 

  

dos recursos recebidos via SUS são utilizados para pagamento dos honorários médicos 
(pessoa jurídica e pessoa física). 
 
As receitas com restrição se referem a subvenções governamentais destinados a aquisição 
de ativo de longo prazo (imobilizado), para compra de bens ou reformas da Fundação, onde 
os valores recebidos são obrigatoriamente destinados a compra destes itens, mediante 
especificação contratual. No exercício de 2020, também conforme exemplificado na tabela 
acima, foi recebido recursos fosse especificamente utilizado para atendimentos 
relacionados a pandemia do COVID-19. 
 
 
NOTA 14 – ISENÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS 
 
No exercício de 2020, foram reconhecidos em contas de resultado, os valores 
correspondentes aos encargos sociais que a instituição é isenta em face de sua condição de 
entidade filantrópica, que para ajuste de seu resultado está apresentado sob o título 
“Isenções Sociais Usufruídas”, no valor de R$ 730.662,96, sendo R$ 692.578,44 de INSS 
Cota Patronal, R$ 23.025,67 de PIS sobre Folha de Pagamento e R$ 15.058,85 referente 
Redução de Jornada/Incentivo MP 936/2020, registrados como receitas e despesas 
operacionais da Fundação.  
 
 
NOTA 15 – APLICAÇÃO DE RECURSOS 

 
Os recursos da Fundação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos 
Patrimoniais. 

 
 

NOTA 16 – GRATUIDADES CONCEDIDAS 
 

Em atendimento ao disposto no artigo 4º da Lei nº 12.101/09, a Fundação Hospitalar Santa 
Otília, no exercício de 2020, ofertou prestação de serviços ao S.U.S. equivalente a 62,92% 
de seus atendimentos totais, conforme exposto a seguir: 

 

Período 
Total de 

Atendimentos 
Atendimentos 

pelo SUS 
% SUS 

Exercício de 2019 1.932 1.320 68,32% 

Exercício de 2020 1.629 1.025 62,92% 
 
 
NOTA 17 – EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
(a) Notificação CEBAS-SAUDE 
 
A Fundação recebeu duas notificações do Departamento de Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social em Saúde – CEBAS/SAÚDE. São os processos nº 
25000.033147/2017-63, datado de 22 de maio de 2020, referente a ausência de informações 
referentes a CIHA de competências dos exercícios de 2014 e 2015, e; nº 
25000.215947/2018-81, datado de 06 de maio de 2020, referente a ausência de informações 
referentes a CIHA de competências dos exercícios de 2015 a 2018. 
 
Estas duas notificações resultaram no cancelamento do CEBAS-SAÚDE da Fundação 
conforme portaria DOU nº 1.077 de 19 de novembro de 2020 e portaria DOU nº 09, de 28 
de janeiro de 2021, respectivamente, conforme o período de vigência da certificação. 
 



 
 

  

Porém, em ambas as notificações, a Fundação apresentou recursos administrativos, 
obedecendo o prazo estabelecido dentro 30 dias a contar da data de publicação das 
referidas portarias, apresentados nos dias 26 de novembro de 2020 e 11 de fevereiro de 
2021, respectivamente. 
 
A Fundação entende que atendeu a todos os critérios exigidos para a sua certificação, 
inclusive efetuando o reenvio das informações solicitadas, onde aguarda pelo desfecho 
positivo dos recursos administrativos apresentados por parte do departamento de 
certificação, onde estima que o mesmo irá ocorrer no exercício de 2021. 
 
(b) Pandemia COVID-19 
 
Conforme amplamente divulgado, em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde 
declarou surto de pandemia mundial, causado pelo Coronavírus (COVID-19). Ainda em 
2020, o Governo brasileiro reconheceu o estado de calamidade pública, sendo que os 
estados da federação adotaram medidas restritivas e uma série de cuidados com objetivo de 
estancar o avanço da pandemia. 
 
Apesar da Fundação ter apresentado um resultado positivo no exercício de 2020, para 
2021, o cenário permanece desconhecido, havendo uma forte insegurança pelo país que 
atinge todos os setores da economia. A doença vem causando alta volatilidade em todos os 
ativos financeiros, de forma que a FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTÍLIA, vem 
acompanhando os acontecimentos recentes e avaliando os eventuais impactos sobre suas 
operações, bem como tomando todos os cuidados e medidas necessárias conforme 
protocolos de saúde emitidos pelo Governo Estadual e Municipal. 
 
A Fundação, devido ao seu caráter social na área da saúde, vem adotando todas as medidas 
possíveis para melhor atendimento de toda a população neste momento de dificuldade, por 
meio de alas exclusivas para atendimento de pacientes positivados com o Covid-19, 
também adquirindo medicamentos e equipamentos por meio de recursos públicos recebidos 
de convênios emergenciais firmados com o Governo Federal, via Sistema Único de Saúde 
– SUS. 
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