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1. Contexto operacional: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

como atividade principal a prestação de assistência médica através de suas 
unidades hospitalares: Hospital Central, Hospital Santa Isabel, Hospital Geri-
átrico Dom Pedro II, Escola de Enfermagem, Centro de Atenção Integrada à 
Saúde Mental, Hospital Municipal São Luiz Gonzaga e Centro de Saúde Es-
cola Barra Funda Drº Alexandre Vranjac. A Irmandade administrou até abril 
de 2016, mediante a contrato de gestão com a Prefeitura do Município de 
São Paulo o Hospital Municipal São Luiz Gonzaga com dotação orçamentá-
ria de R$ 32.920. Findo o contrato de gestão a Irmandade passou a adminis-

de São Paulo em maio de 2016: (a) Hospital Municipal São Luiz Gonzaga; 
(b) Centro de Saúde Escola Barra Funda “Dr. Alexandre Vranjac”, com dota-

-
-

bas orçadas e aprovadas mediante a contratos de convênios pela Secretaria 
de Estado da Saúde e de integração ao Sistema Único de Saúde - SUS para 

-
pectivamente. A Irmandade administrou até abril de 2016, mediante contrato 

-
tes OSSs: (a) Pronto Socorro Municipal (“PSM”) Santana - Dr. Lauro Ribas 
Braga; e até junho de 2016 (b) PSM Barra Funda - Álvaro Dino de Almeida, 

que é composta por 11 Unidades Básicas de Saúde - UBSs e 1 Centro de 

Programa de Saúde da Família da Região Norte, mediante contratos de 

1.1. Plano da Ad-
ministração: -
to sucesso para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,
pois avançamos bastante no nosso objetivo de reestabelecer o equilíbrio 

à população necessitada, mesmo com sérias limitações dado o cenário da 
economia brasileira no ano. A nova administração, que se iniciou em maio de 

-

um resultado positivo de R$ 1 milhão, graças a um ganho importante na ad-

em abril de 2016, permitindo a renegociação das dívidas bancárias e com
fornecedores. Dada a complexidade da negociação deste empréstimo, o 
recurso só foi liberado em dezembro de 2016, gerando vários atrasos nos 
projetos planejados para o ano, que resultaram em redução da captura de 
benefícios no exercício, bem como manutenção de um custo alto dos emprés-
timos bancários existentes, além e impactar negativamente o abastecimento 
dos hospitais, e, por conseguinte, a sua produção e a geração de resultados 

-
ração do nosso hospital privado, Hospital Santa Isabel, que atende pacien-
tes particulares e de convênios, dada a perda de vidas seguradas por estes 
últimos e a forte recessão do país, com isso vimos a recuperação da receita 
do hospital ocorrer em ritmo mais lento do que esperado e aceleramos im-
plementamos as medidas de otimização de custos. Nova Governança Cor-

Apesar do caixa restrito, sem os
-

-
ção Integrada à Saúde Mental (CAISM) e Hospital Municipal São Luiz Gon-
zaga (HMSLG). Além disso, houve a devolução de contratos de operação de 
unidades de saúde para a administração da Prefeitura de São Paulo (Micror-

Socorro Municipal Lauro Ribas Braga), o que possibilitou uma grande sim-
-

laboradores. Suportado pela revisão de processos e implantação do sistema 
de Prontuário Eletrônico em toda a área ambulatorial e de exames (clínicos 
e de imagem) do Hospital Central, geramos aumento de 30% no faturamen-

-
nanças, Controladoria, Recursos Humanos, Engenharia, Suprimentos, e Es-

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$)

(Em milhares de reais - R$)

 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

 Nota Reserva de reavaliação 

Outros resultados abrangentes

 para investimento - ajuste ao valor justo 11 - 217.636 - 217.636

Outros resultados abrangentes

 para investimento - ajuste ao valor justo 11 - 19.691 - 19.691

Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Outros créditos  2.412 1.739
Total do ativo circulante  309.066 104.973
Não circulante
Depósitos judiciais  9.013 4.677

Adicional de Construção 10 60.662 -
Propriedades para investimentos 11 397.664 307.732

Total do ativo não circulante  
Total do ativo  

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Impostos e contribuições sociais parcelados 16 3.377 2.263
Impostos e contribuições a recolher  23.172 19.477

Total do passivo circulante  
Não circulante
Fornecedores 13 - 6.221

Impostos e contribuições sociais parcelados 16 13.111 14.120

Total dos passivos não circulantes  
Patrimônio líquido 21
Reserva de reavaliação  143.961 147.939
Ajuste de avaliação patrimonial 11 237.327 217.636

Total do patrimônio líquido  
Total do passivo e patrimônio líquido  

em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$)
Receitas Nota 2016 2015
Receitas com subvenções para custeio

Receitas de convênios e de assistência

Custos com medicamentos materiais

Lucro bruto  
Despesas operacionais

Outras receitas (despesas)

Resultado operacional antes das

 de operações em continuidade  
Operações descontinuadas
Superávit do exercício proveniente

em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$)
 2016 2015

 para investimento - ajuste ao valor justo 19.691 217.636

em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015

Ajuste por

Atualização de valor justo de

Provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquida 3.909 7.191

Custo residual de propriedades

Provisão para riscos e processos

Variações nos ativos e passivos

Impostos e contribuições a recolher 3.694 4.423

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisições de bens do ativo imobilizado

Subvenções para investimentos 3.060 1.990

Pagamento de empréstimos

Pagamento de empréstimos

toques, com ganhos em padronização de processos e melhoria de controles, 
permitindo também redução de custos. Destaca-se que o resultado da Ir-
mandade poderia ter sido maior, não fosse o contingenciamento de 10% das
receitas orçadas para 2016 em convênio com o Estado de São Paulo. Vale 
ressaltar uma melhoria substancial na gestão de nosso patrimônio imobiliá-
rio, com revisão de processos e organização, o que permitiu a regularização 
de uma série de imóveis, bem como o desenvolvimento de projetos, que per-
mitiram uma melhoria relevante da posição dos nossos ativos. Captação de 
recursos de R$ 360 milhões: -
lhões foram disponibilizados pela Caixa Econômica Federal somente a partir 
de dezembro de 2016, boa parte das otimizações operacionais vislumbradas 
anteriormente estão sendo executadas no início de 2017, de forma que os re-

-
viço mensal, porém a negociação com fornecedores foi iniciada em dezem-
bro e deve se estender até abril, quando projetamos não só eliminar a dívida 
existente, mas também atingir um novo patamar de custos de aquisição com 
concentração de fornecedores e melhor processo de planejamento de abaste-
cimento. 

da produção do Hospital Santa Isabel, com a normalização do abastecimento 
e melhorias operacionais. Aumento de captações por doações e emendas 
parlamentares, dados os resultados e a transparência da nova administra-
ção, a recuperação da imagem da Santa Casa e a estruturação de projetos 
para a participação da sociedade. 
Eletrônico em toda a instituição, perenizando novos processos e atingindo 

Suprimentos - renegociações para quitar a 
dívida com os fornecedores, consolidação de fornecedores e melhor plane-
jamento de abastecimento. 
em tecnologia da informação, materiais semi permanentes e reformas de 
instalações. Desmobilizar ativos ao longo de 2017, com o objetivo de redu-
zir endividamento e equacionar a necessidade de caixa para o ano de 2017. 
Baseado nos resultados atingidos até o momento, temos convicção que com 

-
ção, o alinhamento com nosso corpo de colaboradores e a convergência de 
propósitos com o poder público federal, estadual e municipal, atingiremos o 
objetivo maior de recolocar de forma sustentável a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo em posição de destaque, como uma das prin-
cipais Instituições de Saúde do Estado de São Paulo no atendimento de 
saúde pública, além de referência nacional em ensino e pesquisa, propor-

da Irmandade. 2 Base de preparação: a. Declaração de conformidade: 

-

por ser a entidade jurídica responsável pela operacionalização da gestão e 
execução das atividades e dos serviços de saúde dessas OSSs. A emissão 

-

b. Base de mensuração: 
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes 
itens reconhecidos no balanço patrimonial: 
derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado; 
e as propriedades para investimentos mensuradas ao valor justo. c. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: 

para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de 
-

ceiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação das políticas contábeis da Irmandade e os valores repor-
tados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de 
forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospecti-
vamente. e. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações 
sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem 

-

explicativa 7 - provisão para devedores duvidosos;  
valor residual do ativo imobilizado;  provisão para con-
tingência. Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações 
contábeis da Irmandade requer a mensuração dos valores justos, para os

avaliação são reportadas para a Administração da Irmandade. Ao mensurar 

o valor justo de um ativo ou um passivo, a Irmandade usa dados observáveis 

diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utili-
zadas em técnicas de avaliação. Informações adicionais sobre as premissas 
utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes 
notas explicativas:  Nota explicativa 11 - Propriedade para investimentos; 

3. Principais práticas 
contábeis: As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente pela Irmandade em todos os exercícios 

a. Contas a receber: Cor-
respondem aos valores a receber de clientes, pela prestação de serviços no
decurso normal das atividades da Irmandade, líquidos da provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa 
é constituída quando há evidência de que a Irmandade não será capaz de re-
ceber todos os montantes devidos, mediante análise de riscos e levando em
consideração a análise histórica da recuperação dos valores em atraso. O 
valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. Se 
o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a rece-

no ativo não circulante. b. Estoques: Os estoques são apresentados pelo 
menor valor entre o custo e o mercado e correspondem aos itens de mate-
riais hospitalares, medicamentos e materiais de consumo para serem utiliza-

                                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 

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 

adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacionalda Entidade. 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 estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 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. São Paulo/SP, 30 de março de 2017
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dos junto aos pacientes atendidos no hospital. O custo dos estoques é base-
ado no princípio do custo médio, sendo avaliado com base no custo histórico
de aquisição e acrescido de gastos relativos a transportes. Os valores de es-
toques contabilizados não excedem os valores de mercado. c. Proprieda-
des para investimentos: São propriedades mantidas para obter renda com 

são representadas substancialmente por imóveis de renda e respectivos ter-
renos. As propriedades para investimentos são baixadas após a alienação 
ou quando estas são permanentemente retiradas de uso e não há benefí-

resultante da baixa do imóvel (calculado como a diferença entre as receitas 
líquidas da alienação e o valor contábil do ativo) é reconhecido no resultado 

-
dade optou por alterar sua prática contábil na mensuração de propriedades 
para investimentos, alterando do método de custo para o método de valor 

determina em seu artigo 30 que a entidade deve escolher sua política contá-

de valor justo. Essa adoção foi feita apenas para o encerramento do exercício

de forma retrospectiva, como requerido pelas práticas contábeis adotadas 

consistente a prática contábil de valor justo para a totalidade de suas pro-
priedades para investimentos. d. Imobilizado: Reconhecimento e mensu-
ração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisi-
ção ou de construção, deduzido de depreciação e amortização acumulada, 
quando necessárias. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Irmandade 
inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos 
para colocar o ativo no local e em condição necessárias para que esses 
sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração. Um item 
de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício eco-
nômico futuro for esperado do seu uso devido à sua obsolescência. Even-
tual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a 
diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são inclu-
ídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. 
Custos subsequentes: Itens do custo de reposição de um componente do 
imobilizado são reconhecidos no valor contábil do item caso seja provável 

custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no re-
sultado conforme incorridos. Depreciação: A depreciação é calculada pelo 
método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ao longo 
de sua vida útil estimada. A depreciação é reconhecida no resultado base-
ando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada par-
te de um item do imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para o exer-
cício corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade de anos:
 Anos

Instalações 10
Móveis e utensílios 10
Benfeitorias em propriedades de terceiros 20
Máquinas e equipamentos 10

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revis-
-

conhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
propriedades para investimento: 
ocupada pelo proprietário para propriedade para investimento, a proprieda-

-
do no resultado na medida em que o ganho reverta uma perda anterior por 

-
quer ganho remanescente é reconhecido como outros resultados abrangen-

perda é reconhecida imediatamente no resultado. e. Redução ao valor re-
cuperável: 
resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidên-
cia objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo 
tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que
um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que 

caso haja indicadores de perda de valor. A Administração da Irmandade não 

provisão sobre seus ativos. f. Ativos arrendados: Os arrendamentos em 
cujos termos a Irmandade assume os riscos e benefícios inerentes a proprie-

inicial o ativo arrendado é medido pelo valor igual ao menor valor entre o seu 
valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento 
mercantil. Após o reconhecimento inicial, o ativo é registrado de acordo com 
a política contábil aplicável ao ativo. Os outros arrendamentos mercantis 
são arrendamentos operacionais e não são reconhecidos no balanço patri-
monial a Irmandade. Contempla as provisões 
trabalhistas decorrentes de salários, férias e encargos que é constituída com 
base na remuneração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido
até a data do balanço. As obrigações vencidas e não pagas são atualizadas 
com multas e juros, por competência, até a data de encerramento do balanço. 
h. Benefícios a funcionários: A Irmandade não possui planos de pensão, ou 
obrigações pós aposentadoria e também não possui planos de remuneração 
com base em participação nos resultados. -
tos: Reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebi-
mento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis. 
Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acres-
cidos de encargos, juros e variações monetárias, conforme previsto contra-
tualmente, incorridos até as datas dos balanços, como demonstrado na nota 
explicativa nº 14. A segregação entre circulante e não circulante considera 
as datas de vencimento das operações. j. Outros ativos e passivos circu-
lantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não circulantes são apre-
sentados pelo seu custo de aquisição ou de realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço. Os passivos cir-
culantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos in-
corridos até a data do balanço. k. Provisões para riscos tributários, cíveis 
e trabalhistas: A Irmandade é parte de diversos processos judiciais e admi-
nistrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referen-
tes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos 

possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, bem como a avaliação dos advogados internos 
e externos. l. Outras provisões: As provisões são reconhecidas quando a 
Irmandade tem uma obrigação presente legal ou implica como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária 

m. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A Irmandade, de acordo 
com o CPC 12 - Ajuste a valor presente, analisou suas contas de ativos e 
passivos em relação aos valores realizáveis no futuro, prazos de liquidação, 
vencimento e possíveis taxas de desconto e concluiu que não existiam ati-
vos e passivos que poderiam gerar impactos relevantes de AVP e, portanto,
nenhum ajuste foi reconhecido nas Demonstrações Financeiras. n. Apura-
ção do resultado contábil: As receitas, os custos e as despesas das opera-
ções são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de compe-
tência. As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação de serviços 

-
quidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. 

-
ção. Para os contratos de gestão, a receita é reconhecida com base nos re-

anual. Eventuais divergências entre os valores previstos contratualmente e 
as verbas repassadas são reconhecidas ao resultado como redução das res-
pectivas receitas. Os valores recebidos e 

-
feituras, são registrados em conformidade com a CPC 07 (R1) Subvenção e 
Assistência Governamentais, da seguinte forma: Subvenção para custeio - 
Reconhecida como receita do exercício para fazer face às despesas incorridas. 
Subvenções para investimentos - Se as subvenções para investimentos, 
recebidas do Poder Público, forem realizadas através da aquisição de bens 
que serão de propriedade do Poder Público quando do término da conces-
são, são registradas, quando recebidas, como adiantamento no passivo, na 

é registrada a baixa da referida subvenção, uma vez que o bem adquirido é
de propriedade do Poder Público, conforme a interpretação técnica ICPC 01 
- Contratos de Concessão. Se as subvenções para investimentos forem reali-
zadas através da aquisição de bens que serão de propriedade da Irmandade, 
as subvenções para investimentos são reconhecidas como adiantamento no 
passivo, na rubrica “Subvenções para investimentos”, sendo reconhecidas 
como receita do exercício, ao longo do período de vida útil dos bens adqui-
ridos, em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 07. Adicional-
mente, o bem adquirido é contabilizado como imobilizado e depreciado pela 
vida útil estimada. p. Receitas com trabalhos voluntários: Conforme esta-

trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da admi-
nistração sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração
os montantes que a Irmandade haveria de pagar caso contratasse estes 
serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são re-
conhecidas no resultado do exercício na rubrica de outras receitas operacio-
nais e em contrapartida em outras despesas operacionais também no resul-

q. Receita de 
A receita de aluguel de pro-

priedade para investimento é reconhecida como receita pelo método linear 
durante o prazo do arrendamento. Incentivos de arrendamento concedidos 
são reconhecidos como parte integral da receita total de aluguéis, pelo perí-
odo do arrendamento. r. Receita com doações: As receitas de doações são 
registradas no resultado do exercício quando do recebimento em função da 
impossibilidade de prever os valores e os períodos de recebimentos e, con-
sequentemente, registrar por competência a entrada de tais recursos. As do-
ações em bens são registradas por valores atribuídos pelos doadores ou, se 
inexistentes, pelo valor venal, no caso de imóveis. s. Operações desconti-
nuadas: Uma operação descontinuada é um componente de um negócio da 

-

uma operação descontinuada, as demonstrações de resultados e de resul-
tados abrangentes comparativas são reapresentadas como se a operação 
tivesse sido descontinuada desde o início do período comparativo. t. Instru-

A Irmandade 
reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram origi-

data da negociação na qual a Irmandade se torna uma das partes das dispo-
-

caixa contratuais dele em uma transação na qual essencialmente todos os 
-
-

ceiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. Os ativos ou pas-

patrimonial quando, e somente quando, a Irmandade tenha o direito legal de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A Irmandade tem os 

pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. 
Um ati-

-

como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são mensura-
dos pelo valor justo e mudanças no valor justo, são reconhecidos no resulta-
do do exercício. Empréstimos e recebíveis: Esses ativos são mensurados 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivos. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista. Aplicações 

recebíveis, apresentados ao custo de aquisição, mais rendimentos auferi-
dos até as datas dos balanços, que representam a valorização pelo método 

caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da gestão 
do dia a dia da Irmandade. A 
Irmandade reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados 

-
nanceiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Ir-
mandade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A 

-
tuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Irmandade tem os seguintes pas-

-

inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 

medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 
A Irmandade não possuía em 

-
vativos incluindo operações de hedge. u. Novas normas e interpretações 
ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de normas 

Irmandade não adotou essas alterações na preparação destas demonstra-
-

tecipada. A 

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos mode-
-
-

ais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova
norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e des-

com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção da IFRS 9 nas demonstrações 

-
tábeis que a Irmandade fará no futuro. 

uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reco-

CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção e a CPC 30 Interpretação. A (IFRIC 

A Administração da Irmandade decidiu pela não adoção antecipada dessas 
normas e ainda não avaliou seus impactos. -

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arren-
damentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reco-
nhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo 
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de
efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do 
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores 

IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 
(IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 

Mercantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após

-
cação inicial da IFRS 16. A Administração da Irmandade ainda não avaliou 
seus impactos. 4. Operações descontinuadas: A Irmandade descontinuou 
diversos contratos de gestão que passaram a não mais contribuir com a ge-
ração de receita a partir da sua extinção. 

-PSM Barra Funda-Álvaro Dino de Almeida; PSS-PSM Santana-Dr. Lauro
Ribas Braga; e PSFCO-Programa Saúde Família-Centro-Oeste. -

MD-Pronto Atendi-
mento Maria Dirce; PSJ-UPA-São João-Lavras; PPA-Policlínica Jardim Para-
íso; PSFO-PSM Freguesia do Ó-21 de Junho; e SDI-Serviço de Diagnóstico 

está apresentando o resultado de suas operações descontinuadas numa úni-
ca linha na demonstração de resultado, em atendimento ao item 33 do CPC 
31-Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada:
 Operações
Receitas Descontinuadas 2016
Receitas com subvenções para custeio

 51.578
Custos com medicamentos materiais
 e serviços médicos (1.392)
Lucro bruto 50.186
Despesas operacionais

Depreciações e amortizações (6)

Resultado operacional antes das

Resultado do período 12.109
Conforme requerido pelo CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para 

 2015  2015
  Operações 
 Saldos desconti- Saldos

Receitas 
Receitas com subvenções para custeio

Receitas de convênios e de assistência

Custos com medicamentos

Lucro bruto 
Despesas operacionais

Outras receitas (despesas)

Resultado operacional antes das

 de operações em continuidade 
Operações descontinuadas
Superávit do exercício proveniente

Fluxo de caixa das atividades das operações descontinuadas 2015
Superávit do exercício 3.285

Superávit do exercício ajustado 4.036

Fluxo de caixa das atividades de investimento 3.247

5. Caixa e equivalentes de caixa 2016 2015

Caderneta de poupança (a) 91.009 332
 96.060 3.522
(a) Refere-se a saldo em caderneta de poupança com rendimento men-

-
do neste tipo de aplicação, pois é requerido em alguns contratos de ges-
tão ou de empréstimos. Em 2016, inclui-se no saldo o montante de R$ 

-
do junto a Caixa Econômica Federal, conforme mencionado na nota 14, 
sendo exigência contratual que esse valor fosse utilizado na quitação de 
dívidas com fornecedores que iniciaram a partir de dezembro de 2016.

3.417 5.782
- 13.753

-
-

cado de Depósito Interbancário - CDI, com liquidez imediata, cujos valores 

-
-

7. Contas a receber 2016 2015

 74.286 77.325
Contas a receber de clientes por idade de vencimento 2016 2015

Vencidas:

 109.618 149.439
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa R$

Adições (17.247)

Baixas por recebimento 11.402

Adições (10.919)
Reversões 7.010
Baixas por recebimento 3.033

pela Administração durante o exercício de 2016, principalmente, convênios 
particulares, Prefeituras e SUS.
8. Estoques 2016 2015

Materiais diversos 1.014 1.606
 5.543 8.140
9. Valores a receber - Precatórios 2016 2015
Precatórios 113.953 105.128
Curto prazo 113.953 -
Longo prazo - 105.128
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-
renças decorrentes da incorreta conversão das tabelas de preços e serviços 
de atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, pagos pelo Sistema Úni-
co de Saúde (“SUS”) quando da conversão realizada em virtude do Plano 
Real, a qual foi julgada procedente conforme decisões judiciais proferidas 

-
mandade ajuizou contra a União Federal “Ação Ordinária” que se processou 

-

de Saúde (“SUS”) à Santa Casa de São Paulo, na conversão da moeda de 

Santa Casa de São Paulo contra a União Federal, em processamento no 

a União objetivando a percepção das diferenças decorrentes da incorreta 
conversão das tabelas de preços e serviços de atendimento médico, hos-
pitalar e ambulatorial, pagos pelo Sistema Único de Saúde (“SUS”) quando 
da conversão realizada em virtude do Plano Real, a qual foi julgada pro-
cedente conforme decisões judiciais proferidas nos autos, sendo a União 

favor da Irmandade, ainda não foi autorizado, por ora, o levantamento dos 
valores depositados referentes ao precatório da parcela incontroversa, cujo 

-

a 21ª Vara Federal Cível de São Paulo, a utilização dos créditos do pre-

face da Irmandade para que esta obtivesse CND - Certidão Negativa de 
Débitos. Em 2016 a Irmandade iniciou e concluiu o inventário e conciliação 
dos valores de precatórios que foram judicialmente atrelados a determina-

-
do apresentados no ativo não circulante e, a partir de 2016, concluída a 

-

-

-

 2016 2015

 de Construção - Outorga Onerosa 60.662 -
Em 1º de julho de 2016, a Irmandade obteve Declaração de Potencial Cons-

-

Uso do Solo - DEUSO da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

-

dispõe de 9.701,29 m2 (nove mil setecentos e um metros e vinte e nove decí-
metros quadrados) de potencial construtivo passível de transferência, origi-
nado sem a doação do terreno. O valor unitário do metro quadrado do terreno

-
rio é um título ao portador e pode ser comercializado no chamado “mercado 
secundário”, e atende à premissa de expectativa de geração de benefício 
econômico para a Irmandade. O recebimento deste direito foi reconhecido 
como receita na demonstração do resultado do exercício, na rubrica de “ou-
tras receitas” operacionais. 11. Propriedades para investimentos: A movi-
mentação das propriedades para investimentos para os exercícios de 2016 e

2016 2015
Saldo em 1º de janeiro 307.732 91.526

Saldo em 31 de dezembro 397.664 307.732

mensuração de propriedades para investimentos, alterando do método de 
-

dades para investimento em seu artigo 30. Essa decisão foi tomada basean-
do no fato de que o valor justo representa uma informação mais relevante 
sobre os efeitos das transações e condições acerca da posição patrimonial 

inferiores aos valores justos, prejudicando a análise da posição patrimonial
-

priedades para investimentos foi apurado uma mais valia de R$ 217.636, re-
conhecida no patrimônio líquido, na rubrica de ajuste de avaliação patrimo-
nial. Entretanto, a Irmandade não apurou os efeitos e optou por não ajustar e 
divulgar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afeta-
do para o período anterior mais antigo e os demais montantes comparativos 
divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política 
contábil tivesse sempre sido aplicada. Em 2016, a remensuração do valor 
justo das propriedades para investimentos já existentes e registradas em 

exercício, na rubrica de outras receitas operacionais. Além disso, a Irmanda-
-

ca de propriedades para investimentos em função de não mais utilizar tais 
imóveis em suas atividades operacionais, sendo esses imóveis destinados 

os imóveis foram remensurados de custo histórico, deduzido de depreciação 

artigo 62 b(ii), resultando num incremento da conta de ajuste de avaliação 

12. Imobilizado: 
assim representada: 31/12/   Transfe 31/12/

Maquinas, equipamentos

Benfeitorias em

Imobilizado e reformas

Depreciação

Maquinas, equipamentos

Benfeitorias em

-

propriedades para investimentos em função de não mais utilizar tais imóveis 
em suas atividades operacionais, sendo esses imóveis destinados para lo-
cação ou para valorização do capital.

 31/12/   Transfe 31/12/

Veículos 1.932 - (32) - 1.900
Maquinas, equipamentos

Benfeitorias em

Imobilizado e reformas

Depreciação

Instalações (20.437) (3.632) - - (24.069)

Maquinas, equipamentos

Benfeitorias em imóveis

-
ram as obras do novo prédio da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, dentro do Complexo do Hospital Central, localizado 

do ativo imobilizado. Ao todo, são cinco pavimentos, mais um subsolo.
13. Fornecedores 2016 2015
Medicamento, material médicos e nutrição 90.766 94.094
Prestação de serviço de conservação e limpeza 16.900 29.179

 194.389 184.918
(-) parcela a amortizar a curto prazo
Longo Prazo - 6.221
   Venci-
14. Empréstimos  Taxa de mento

 Moeda Juros Final 2016 2015

Banco Caixa R$ 1,10% a.m. 2019 - 19.237

Banco Santander R$ 0,36% a.m.+ CDI 2019 - 7.167

Leasing Bradesco R$ CDI 2016 - 74

Leasing Bradesco R$ 1,23% a.m. 2016 - 37

Leasing Santander R$ 0,97% a.m. 2016 - 46

    385.993 270.318
Circulante    385.993 73.473
Não circulante    - 196.845

A Irmandade captou um empréstimo de R$ 360 milhões da Caixa Econô-
mica Federal, por meio da linha de créditos Caixa Hospitais. O contrato foi 

taxa de juros é de 1,29% a.m. e o vencimento das parcelas sempre dia 10 
de cada mês, sendo a última a vencer em dezembro de 2026. O recurso foi 
utilizado para reestruturar o endividamento bancário e quitar as dívidas com 

Garan-
tia: A cédula conta com a garantia obrigatória de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios referentes aos recebíveis junto ao Ministério da Saúde, em 
decorrência da prestação de serviços pela Irmandade ao Sistema Único de 
Saúde - SUS. Garantias Acessórias:  Cessão Fiduciária de Direitos Creditó-
rios sobre recebíveis de Planos de Saúde e outros direitos creditórios: 100% 
dos recebíveis, excetuando-se os convênios que apresentam impedimento 

Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios sobre recebíveis de cartões Mastercard e 

Alienação Fiduciária de 
-
-

ração. Penhor de Depósitos de Aplicação Financeira: No mínimo 2 (duas)

após o período de carência. Clausulas Financeiras Restritivas: A Irmandade 
possui empréstimo com a Caixa Econômica Federal com cláusulas contratu-

-

-
da antecipadamente. Pelo fato do descumprimento das cláusulas restritivas, 

para o passivo circulante. A cláusula não atendida refere-se a necessidade 
de solicitar a Caixa Econômica Federal a prévia aprovação para qualquer 

-

valor de R$ 10 milhões cada, junto ao Banco Bradesco S.A, sem prévia apro-
vação formal da Caixa Econômica Federal. Apesar da quebra, a Caixa Econô-
mica Federal não manifestou formalmente até a conclusão dessas demons-

-
cimentos e tem segurança que os empréstimos continuarão a ser honrados 

-
do-se as carências e vencimentos das parcelas de principal a longo prazo. 
Nenhum dos contratos mencionados acima possuem cláusulas de cross de-
fault (quebrada de contrato automática por descumprimento de covenants em 

2016 2015
Saldo inicial 270.317 300.825

Juros passivos e outros encargos 36.763 31.441

15. Salários e contribuições sociais: Conforme mencionado na nota expli-

anos e, consequentemente, certas obrigações não estão sendo honradas 
nas respectivas datas de vencimentos. A Irmandade possui as seguintes 
obrigações com pessoal e encargos. 2016 2015
Salários a pagar 
13º Salário a pagar 
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF a recolher

 265.601 285.142
Circulante 260.744 280.353
Não circulante - FGTS optante anterior a 1989 4.857 4.789
(a) Referem-se substancialmente aos saldos de salários não liquidados de 

competência de novembro de 2014, e, do 13º salário de 2014, atualizados 
pelo valor estimado de multa por atraso. Contemplam também, os saldos 
de quitação das rescisões a pagar que estão sendo liquidadas de forma 

-
tos não recolhidos entre julho de 2014 a dezembro de 2016 com atualiza-
ção de multa e juros. (c) Em 2016 foi efetuado o parcelamento da multa 

transferindo o saldo para o grupo de salários a pagar, juntamente com as 
demais verbas que estão sendo liquidadas de forma parcelada. Em 2016 

16. Impostos e contribuições sociais parcelados 2016 2015

 16.488 16.383
Circulante 3.377 2.263
Não circulante 13.111 14.120

-
-

e Compromisso de Pagamento para com o INSS, consolidou o débito com a
Secretaria da Receita Federal - SRF e parcelou os débitos de INSS, não re-
colhidos entre os meses de abril de 2003 e outubro de 2006, em 120 parce-
las mensais, sendo a última com vencimento em maio de 2017. Os encargos 

-
-

cia do referido parcelamento para adesão ao novo parcelamento de débitos

débitos com a SRF, iniciando a amortização das dívidas. A Irmandade optou 
pelo pagamento desses débitos em 161 meses. Não há garantias prestadas 
nem bens arrolados relacionados aos valores envolvidos no parcelamento.
17. Subvenção para investimentos 2016 2015
Circulante 13.395 8.465
Não circulante 18.496 20.350
Referem-se as subvenções recebidas para investimentos em bens. Os valores 
recebidos e ainda não empenhados são apresentados no ativo circulante em 
recursos vinculados a projetos e no passivo circulante na rubrica de subven-
ção para investimentos. Os recursos recebidos e já empregados na aquisição 
de bens são apresentados no passivo não circulante, tendo como contrapar-
tida os bens integrantes do ativo imobilizado, conforme determina a CPC 07. 
As subvenções para investimentos são reconhecidas como receita do exer-
cício, ao longo do período e vida útil dos bens adquiridos, depreciado pela
vida útil estimada. 

Outras contas a pagar (b) 32.416 24.230
 43.405 38.363
Circulante 38.847 32.436
Não circulante 4.558 5.927

Incentivado - PPI, parcelou seus débitos com a Prefeitura do Município de 
São Paulo, referentes às taxas não recolhidas nos exercícios de 2003 e de 
2004, em 120 parcelas mensais, sendo a última com vencimento em junho 

referidas taxas mensalmente. (b) Em 2016, parte substancial do saldo, no 

-

e que serão pagas ao longo de 2017, como, por exemplo, energia elétrica, 
consumo de água, consumo de gás, telefonia, condomínios, seguro a pagar, 
assistência odontológica e entre outros. Em 2016 a Minamo proprietária do 
imóvel onde está locado o Hospital Santa Isabel II, ingressou com ação 

ocorreu o termo de entrega das chaves e a Irmandade entregou em como-
dato uma série de equipamentos que guarneciam o imóvel. No processo ju-
dicial os mesmos equipamentos foram oferecidos pela Irmandade à penho-
ra. A Minamo aceitou referidos equipamentos e requereu a adjudicação dos 
bens em seu favor. O Juiz já expediu Auto de Adjudicação e está sendo ex-

protocolada no processo a petição de acordo em anexo que já está assinado 
pelas partes. O acordo prevê a extinção da ação com quitação total da dí-
vida diante da entrega dos equipamentos. Diante do fato, o Hospital Santa 
Isabel II foi integrado a unidade I, localizada no complexo da Irmandade.

 2016 2015
Subvenção a pagar - devolução OSS 5.343 8.300
Conta Corrente a Pagar - OSS 86.008 57.978
    Conta
   Acervo corrente

a) Hospi. Geral Guarulhos OSS

b) Ambulatório de Especialidades

e) CAISM Franco da Rocha do

d) Complexo Hospitalar do

j) Serviço de Diagnóstico por

m) Pronto Socorro Municipal Barra

n) Pronto Socorro Municipal Santana

o) Programa de Saúde da Familia

   2015
    Conta
   Acervo corrente
Oss encerradas Ativo 
a) Hospi. Geral Guarulhos OSS

b) Ambulatório de Especialidades

e) CAISM Franco da Rocha do

d) Complexo Hospitalar do

j) Serviço de Diagnóstico por

 
: Em novembro de 2014, alguns 

Saúde (“OSS´s”), foram extintos: (a) Hospital Geral de Guarulhos Prof. Dr.
Waldemar de Carvalho Pinto Filho; (b) Ambulatório de Especialidades Dr.
Geraldo Paulo Bourroul; (c) Hospital Dr. Carlos da Silva Lacaz; (d) Centro 
Hospitalar do Sistema Penitenciário; (e) Centro de Atenção Integrada à Saú-
de Mental Franco da Rocha - CAISM do Complexo Hospitalar do Juquery; e (f) 
Hospital Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho. A SES assumiu ou 
transferiu a gestão das unidades citadas acima a partir de novembro de 2014, 
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-
tivo em caso de eventual liquidação naquela data. As taxas aplicadas nas

na nota explicativa nº 14.  Hierarquia de valor justo: A tabela abaixo apre-

 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
e passivos e idênticos;  - Inputs, exceto preços cotados, incluídas 
no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (pre-
ços) ou indiretamente (derivado de preços) e  - Premissas, para o 
ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de merca-

acima foram mensurados utilizando o método de avaliação nível 2. 
Exposição a risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos 
diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a 
processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Irmandade e de fatores
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decor-
rentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos 
de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as 
operações da Irmandade, principalmente os relacionados ao cumprimento 
das obrigações com terceiros e riscos relacionados aos contratos de gestão 
com Governo e Prefeituras. Eventuais reduções de valores de contratos, al-

operacionais para a Irmandade. O objetivo da Irmandade é administrar o 

-
dimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal res-
ponsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para 
tratar riscos operacionais é atribuída à alta administração. A responsabilida-
de é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Irmandade para 
a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: Renegocia-
ções e acompanhamento de contratos de gestão com Governo e Prefeitu-
ras; Cumprimento com exigências regulatórias e legais; Exigências para 
a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação 

Exigên-
cias de reportar prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas; e
 Desenvolvimento de planos de contingência. Em 

de lucros, a Irmandade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos 
IRPJ 

(Imposto de renda da Pessoa Jurídica); CSLL (Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido); PIS sobre folha de pagamento; ISS (Programa Integração 
Social) sobre o faturamento; COFINS (Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social) sobre o faturamento - vide nota explicativa nº 31;

INSS Cota Patronal - vide nota explicativa nº 31

20. Provisão para riscos e processos judiciais: A Irmandade, no curso 

-
do como procedimento a constituição de provisão com base em vários fato-
res, incluindo a opinião dos seus assessores jurídicos e a análise das deman-

pela Administração para a cobertura de prováveis perdas nos processos em
andamento, estão apresentados como segue: 2016 2015

 19.365 15.227
(a) Referem-se a ações de natureza trabalhista, relacionadas a horas ex-
tras, adicional noturno, adicional de insalubridade, estabilidade e equipara-
ção salarial, entre outras. Não há nenhum processo individual de valor rele-

é demonstrada como segue: Natureza dos riscos
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 9.343 896 10.239

Saldos em 31 de dezembro de 2015 6.855 8.372 15.227

Reversões - OSS devolvidas (110) - (110)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 6.952 12.413 19.365
As contingências em discussão judicial e não provisionadas, cujas probabi-
lidades de perda são consideradas como possíveis pelos assessores jurídi-

21. Patrimônio líquido: a. Patrimônio social: A Irmandade foi fundada há 
mais de 400 anos e tem seu patrimônio líquido representado basicamente 
por bens imóveis adquiridos, construídos ou recebidos em doação ao longo 

de 2001, ajuste de avaliação patrimonial sobre propriedades para investi-
-

ções. O ajuste de avaliação patrimonial em dezembro de 2016 no montante 
de R$ 237.327 refere-se a adoção do valor justo na mensuração das proprie-

e no valor justo das novas propriedades para investimentos mensuradas 
em 2016. De acordo com o estatuto social em caso de dissolução da Irman-
dade o seu patrimônio remanescente é destinado a entidade congênere, 
no Município de São Paulo, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social. b. Remuneração da Administração: O Estatuto So-
cial da Irmandade possui previsão de não remuneração dos membros do 
Conselho de Administração (Mesa Administrativa e Provedoria). Dessa for-
ma, a Irmandade não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou 
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão 
das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos 
respectivos atos constitutivos. 22. Receitas com subvenções para custeio 

 2016 2015

Glosas Contrato (a) - (11.793)

 255.570 249.173
(a) Refere-se substancialmente ao contingenciamento por meio do Decreto 

-
dução de 10% (dez por cento) do valor mensal do repasse para custeio da-
quele exercício. 

 251.494 259.120
 2016 2015

Convênios 139.767 127.199

 131.941 124.598
25. Outras receitas 2016 2015

Receitas escolares 4.109 6.691

22.715 69.819
 2016 2015

 453.490 538.581
-

forme acordo assinado entre a Irmandade e os sindicatos representan-

 2016 2015

 Outorga Onerosa (nota 10) 60.662 -

 104.512 
 2016 2015

 19.758 13.347

Juros sobre empréstimo de capital de giro (36.763) (31.440)

 
 

30. Imunidade tributária: -
cela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação 
nos resultados, aplica no País os recursos para manutenção dos seus ob-
jetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e 

Risco de mercado é o risco que alterações nos 

-
sibilidade de oscilação dos preços de mercado dos serviços prestados pela 
Irmandade e dos demais insumos utilizados no processo de prestação do 
serviço. Essas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas 
receitas e nos custos da Irmandade. O objetivo do gerenciamento de risco de 
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro 

-

acordo com o acordo coletivo da categoria. Com relação às taxas de juros,
visando à mitigação desse tipo de risco, a Irmandade centraliza seus investi-
mentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a varia-

possui reduzida parcela de aquisição de materiais em moeda estrangeira e 
nenhuma contas a receber ou aplicações em moeda estrangeira. 
de moeda: Juros sobre empréstimos são denominados na moeda do em-

-
co de taxa de juros: -

Expo-
sição a risco de taxa de juros: 

 Valor contábil
Instrumentos de taxa variável 2016 2015

Exposição líquida 

nas taxas de juros na data de relatório não alteraria o resultado. Análise 

-

não teria aumentado de forma relevante o prejuízo do exercício em função 

Valor justo versus valor contábil: Para todas 
as operações, a Administração considera que o valor justo equipara-se ao 

valor de liquidação naquela data. Sendo assim, a Administração entende 

-

-

a receber. Em 2016 não houve alteração relevante no status das negocia-

com a Secretaria Municipal da Saúde do Estado de Guarulhos (“SMS”), das 
seguintes Organizações Sociais de Saúde (“OSS´s”), foram extintos: (g) 
Pronto Atendimento Maria Dirce; (h) Policlínica Jardim Paraíso; e (i) Unida-
de de Pronto Atendimento (“UPA”) - São João - Lavras. A SMS assumiu ou 

-
-

com a Prefeitura do Município de São Paulo (“PMSP”), das seguintes Orga-
nizações Sociais de Saúde (“OSS´s”), foram extintos: (j) Serviços de Diag-

Entretanto, os valores a receber ou a pagar na data da extinção das OSS´s 

subvenção a pagar - devolução de OSS, no passivo circulante pelo acervo 

e aceite formal nas prestações de contas dessas OSSs pela Secretaria da 

dos valores junto a Prefeitura Municipal de Guarulhos - Secretaria da Saú-
de sendo enviada à proposta de devolução do saldo pela Irmandade em

-
fere-se aos montantes que a Irmandade tem a pagar a cada uma das OSSs 
encerradas, acima mencionadas. Como todos os ativos e passivos dessas 
OSSs estão sendo apresentados numa única conta contábil (acervo líquido) 

não permitem ser apresentados, pelos valores líquidos, com os valores a 
-

impostos e contribuições e outras contas a pagar de cada uma das OSSs 
encerradas, não mais compõe o passivo da Irmandade, transferindo-os para 
a nova gestora do contrato. Conta corrente entre Irmandade Santa Casa 
e OSSs com Estado e Prefeituras: A seguir apresentamos os valores que 
foram compensados entre a Irmandade Santa Casa (contas a pagar) e as 
OSSs com o Estado e Prefeituras (contas a receber) em função da conta cor-

com prefeituras, os recursos devem ser empenhados e controlados, inclusi-
-

Entidade Propriedade 2016 2015
Hospital Geral Guarulhos OSS Prof. Drº Waldemar C. Pinto Estado de São Paulo 13.007 12.992

Complexo Hospitalar do Sistema Penitenciário Estado de São Paulo 7.629 7.230

CAISM Franco da Rocha do Complexo Hosp.do Juquery Estado de São Paulo 4.147 3.773

A receber nas OSSs com Estado e Prefeituras  94.286 84.985
 

 -

    2016
 Valor Vencido até Vencido de Vencido Acima A vencer A vencer de A vencer Acima

 623.787 36.780 14.442 131.652 40.522 396.552 4.839
    2015
 Valor Vencido até Vencido de Vencido Acima A vencer A vencer de A vencer Acima

 493.599 21.610 23.208 101.436 78.488 59.864 208.993

despesas, está imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, ao PIS, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos impostos municipais 
e estaduais, de acordo com os dispositivos da Constituição da República 

concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, válido até 

64, a solicitação de renovação do CEAS para os anos 2010, 2011 e 2012.
A Irmandade possui protocolo de uma declaração de tempestividade datada 
de setembro de 2016, que permanecerá válido até a data da decisão sobre o 
requerimento de renovação tempestivamente apresentado. 31. Imunidade 
das contribuições sociais usufruídas: A imunidade das contribuições so-

apresentada como segue: 2016 2015
Cota patronal de INSS, Seguro de Acidente

COFINS sobre o faturamento 
 143.620 167.279

pelo SUS (representatividade de 94%). As 

na contabilidade e restritas ao caixa e equivalentes de caixa, aplicações 

-
tuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando as-
segurar liquidez, rentabilidade e segurança. 
de risco: A Administração tem responsabilidade geral pelo estabelecimento 
e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Irmandade. As polí-
ticas de gerenciamento de risco da Irmandade são estabelecidas para iden-

controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limi-
tes. A Irmandade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso

Risco de crédito é o risco

que surgem principalmente dos recebíveis dos clientes. A Irmandade não 
exige garantias com relação às contas a receber de clientes e outros crédi-
tos. Exposição a risco de crédito: A exposição máxima ao risco de crédito 
para empréstimos e recebíveis na data do relatório por tipo de contratante foi:
 Valor contábil
 2016 2015

 187.158 108.847

e em bancos de primeira linha. Não há concentração de risco de crédito,
sendo a carteira pulverizada. Os valores a receber de SUS estão baseados 
em acordos de valores e limites. Conforme mencionado na nota explicativa 
nº 7. A Irmandade possuía em 2016 provisão para devedores duvidosos, no 

-

A abordagem da Irmandade na administração de liquidez é de garantir, o

suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Ir-

busca otimização de seu retorno de caixa em investimentos. Face a desa-

obrigações envolve a priorização de atividades essenciais ao atendimento
à saúde. Com isso, certas obrigações têm tido seus prazos de pagamen-
tos postergados. Além disso, a Irmandade está num intenso processo de 
renegociação com seus principais devedores no sentido de adequar seus

-
xa, sem prejuízo da continuidade das operações e imagem da Irmandade.
Exposição a risco de liquidez: A seguir, estão as maturidades contratuais 

moedas pela posição líquida.

Provedor
Eduardo de Almeida Carneiro José Carlos Ferreira Villela

Superintendente Diretor de Controladoria
Andréia Martins Simões - 

 2016 2015

 77.245 95.186
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Interadapt Solutions S.A
CNPJ 05.323.716/0001-43

Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2016 e 2015.

Contexto operacional A Interadapt Solutions S.A., doravante denomina-
da “Companhia” ou “Interadapt”, com sede social no Estado de São Paulo, 
é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto principal 
prestação de serviços de elaboração e desenvolvimento de programas de 
informática, importação, comércio e distribuição de programas de informá-
tica, bem como seu licenciamento ou cessão do direito de uso, instalação, 
integração, manutenção, atendimento e suporte técnico de softwares, har-
dwares e sistemas, consultoria, assessoria, planejamento, monitoramento, 
automação e treinamento em informática e tecnologia de informação, im-
portação, comércio e manutenção de equipamentos de informática (hard-
ware) e acessórios de computadores (periféricos), leasing de equipamentos 
de informática, intermediação de equipamentos e software de informática 
e participação em outras sociedades. Base de elaboração e apresenta-
ção das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
da Lei das sociedades por ações e dos pronunciamentos, interpretações 
e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos 
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de es-
timativa. A Interadapt revisa suas estimativas e premissas em bases anuais. 
Base de consolidação As demonstrações financeiras consolidadas com-
preendem as demonstrações financeiras da Companhia e sua controlada 
integral em 31 de dezembro de 2016, Syrix Tecnologia da Informação Ltda. 
O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a 
retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a 
capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação 
à investida. As práticas contábeis da controlada são consistentes com as da 
controladora e as demonstrações financeiras são elaboradas para o mesmo 
período de divulgação. Todos os saldos Intragrupo, receitas e despesas e 
ganhos não realizados, oriundos de transações Intragrupo, são eliminados 
por completo. Contas a receber   Controladora   Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Contas a receber faturado  6.301 4.720 6.602 5.227
Contas a receber a faturar  8.266 12.042 8.325 12.702
Provisão para crédito liquidação duvidosa  (49) (25) (49) (168)
  14.518 16.737 14.878 17.761
Contas a receber - circulante  12.379 14.425 12.739 15.449
Contas a receber - não circulante  2.139 2.312 2.139 2.312
O saldo da conta “A faturar” refere-se aos valores de receitas apropriadas 
pelo método de custos incorridos para os contratos de longo prazo e que 
não foram faturados. A perspectiva de realização do saldo de contas a rece-
ber é demonstrada como segue:    Controladora  Consolidado
  2016 2015 2016 2015
2016  - 14.425 - 15.449
2017  12.379 2.093 12.739 2.093
2018  1.553 219 1.553 219
2019  586 - 586 -
  14.518 16.737 14.878 17.761

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2015 e 2014

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
    Controladora    Consolidado

Ativo  2016 2015 2016 2015

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  5 1.030 7 1.476

Contas a receber  12.379 14.425 12.739 15.449

Impostos a recuperar  764 1.188 1.015 1.614

Despesas antecipadas  401 310 401 377

Outros créditos  374 674 374 674

Total do ativo circulante  13.922 17.627 14.536 19.590

Não circulante

Contas a receber  2.139 2.312 2.139 2.312

Depósitos judiciais  54 20 54 20

Impostos Diferidos  1.333 24 1.871 559

Outros créditos  5 71 5 71

Investimentos  9.799 9.291 - -

Imobilizado  1.198 1.584 1.280 1.683

Intangível  329 200 8.024 8.072

Total do ativo não circulante  14.857 13.502 13.374 12.717

Total do ativo  28.779 31.128 27.909 32.307
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

    Reservas de lucros
  Capital social Reserva de Capital Reserva legal Lucros retidos Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  4.500 1.419 347 4.911 - 11.177
Lucro líquido do exercício  - - - - 898 898
Destinação do lucro  - - 45 853 (898) -
Saldos em 31 de dezembro de 2015  4.500 1.419 392 5.764 - 12.075
Subscrição de ações  1.419 (1.419) - - - -
Prejuízo líquido do exercício  - - - - (1.770) (1.770)
Destinação do lucro  - - - (1.770) 1.770 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016  5.919 - 392 3.995 - 10.306

    Controladora    Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  2016 2015 2016 2015
Circulante
Empréstimos e financiamentos  1.271 993 1.271 993
Arrendamento mercantil  83 129 83 129
Fornecedores  4.866 5.750 6.283 7.887
Obrigações tributárias  1.026 1.609 1.061 1.700
Obrigações sociais  821 347 821 347
Provisões para férias e encargos  1.391 1.435 1.391 1.435
Contas a pagar por aquisição de controlada  - 525 - 525
Adiantamento de clientes  - - - -
Partes Relacionadas  - 3.104 - -
Outras obrigações  114 69 114 69
Total do passivo circulante  9.571 13.962 11.023 13.085
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  2.833 3.989 2.833 3.989
Arrendamento mercantil  118 196 118 196
Fornecedores  1.440 859 1.440 859
Contas a pagar por aquisição de controlada  - - - -
Impostos Diferidos (Nota 20)  - - 565 625
Partes Relacionadas (Nota 13)  4.471 - - -
Provisões para demandas judiciais(Nota 14)  40 46 1.625 1.476
Total do passivo não circulante  8.903 5.091 6.581 7.146
Patrimônio líquido
Capital social  5.919 4.500 5.919 4.500
Reserva de capital  - 1.419 - 1.419
Reservas de lucro  4.387 6.156 4.387 6.156
  10.306 12.075 10.306 12.075
Total passivo e do patrimônio líquido  28.779 31.128 27.909 32.307

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2016 e 2015 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

     Controladora     Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Receita operacional líquida  33.368 39.143 36.122 43.437
Custo dos serviços prestados  (28.346) (29.852) (29.700) (32.258)
Lucro bruto  5.022 9.290 6.423 11.179
Receitas e (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  (4.785) (4.881) (4.898) (5.861)
Despesas com vendas  (3.511) (2.678) (3.665) (3.196)
Resultado de equivalência patrimonial  625 102 - -
Outras receitas (despesas) 
 operacionais líquidas  - 6 - 6
Lucro Operacional antes do 
 resultado financeiro  (7.672) (7.451) (8.563) (9.051)
Resultado financeiro líquido  (428) (928) (672) (1.174)
Lucro antes do I.R. e da C.S.  (3.078) 912 (2.813) 955
I.R. e contribuição social  1.308 (14) 1.043 (57)
Lucro líquido do exercício  (1.770) 898 (1.770) 898
Lucro líquido por lote de mil ações 
 do capital social em reais - R$  (1,47) 0,80

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

     Controladora     Consolidado
Fluxo de caixa das  2016 2015 2016 2015
 atividades operacionais
Lucro antes dos I.R. e da C.S.  (3.078) 912 (2.813) 955
Ajustes por itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização  667 636 745 702
Baixa de bens do ativo 
 imobilizado e intangível  54 67 54 67
Equivalência patrimonial  (625) (102) - -
Provisões para férias e encargos  (45) 205 (45) 129
Provisão para demandas judiciais  (6) 46 148 227
Impostos diferidos  (1.308) (4) (1.372) (37)
Juros sobre empréstimos com 
 instituições financeiras  505 343 505 343
Provisão para credito liquidação duvidosa  24 (35) (120) (294)
  (3.813) 2.068 (2.898) 2.092
Variação de ativos e passivos operacionais:
Contas a receber  2.195 1.966 3.002 3.251
Impostos a recuperar  424 (481) 599 (894)
Despesas antecipadas  (91) (190) (24) (68)
Depósitos judiciais  (34) (14) (34) (14)
Outros créditos  366 (30) 366 (28)
Fornecedores  (304) (2.177) (1.023) (4.034)
Obrigações tributárias  (584) 585 (639) 456
Obrigações sociais  473 (290) 473 (291)
Adiantamento de clientes  - (19) - (19)
Outras obrigações  45 62 45 62
I.R. e contribuição social pagos  1.308 (14) 1.043 (57)
Fluxo de caixa líquido gerado 
 nas atividades operacionais  (14) 1.466 909 456
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
Aquisição de bens do 
 ativo imobilizado e intangível  (347) (457) (347) (516)
Aquisição de empresas  (525) (3.321) (525) (3.321)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento  (872) (3.778) (872) (3.837)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
Pagamento de dividendos  - - - -
Partes relacionadas  1.368 (1.334) - -
Captações de empréstimos  2.527 1.962 2.577 1.962
Pagamento de empréstimos  (4.034) (1.252) (4.084) (1.252)
Caixa líquido gerado nas 
 atividades de financiamento  (139) (624) (1.507) 710
Aumento (redução) líquido (a) 
 de caixa e equivalente de caixa  (1.025) (2.936) (1.470) (2.671)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  1.030 3.966 1.476 4.147
No fim do exercício  5 1.030 7 1.476
Aumento (redução) líquido (a) de 
 caixa e equivalente de caixa  (1.025) (2.936) (1.470) (2.671)
Informações adicionais à demonstração 
 do fluxo de caixa:
Transações que não envolvem 
 caixa ou equivalente de caixa
Aquisição imobilizado com arrendamento  - 316 - 316
Patrimonio Liquido - A reserva legal para o exercício de 2016 não foi cons-
tituída devido ao Prejuízo do exercício (R$45 para o exercício de 2014). A 
reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente
poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. Even-
tos subsequentes Em 24 de novembro de 2016 houve a destituição do Sr.
Eduardo Silva Brito do cargo de Diretor de Operações e em 07 de dezembro 
de 2016 a destituição do Sr. Renato José Ferreira do cargo de Diretor Execu-
tivo. Em fevereiro de 2017, houve a aquisição das ações destes acionistas:
Sr. Eduardo Silva Brito e Sr. Renato José Ferreira pela acionista majoritária 
Econocom do Brasil Serviços em Tecnologia de Informação Ltda, alterando 
o quadro societário, e permanecendo apenas os acionistas Andre Romeiro
de Almeida Pedrosa e a Econocom do Brasil Serviços em Tecnologia de
Informação Ltda.

Alessandra A Silva
Contadora CRC 1SP212708/O-9

Rodrigo Bocchi Lopes
Diretor Financeiro CPF 220.920.908-01

Andre Romeiro de Almeida Pedrosa
Diretor Executivo CPF 148.400.518-01

Investimentos em 13 de agosto de 2014, a Companhia adquiriu 100% das 
cotas da Syrix Tecnologia da Informação Ltda., uma empresa limitada com 
sede no Brasil, especializada na prestação de serviços de tecnologia, pelo 
valor de R$7.610, sendo R$6.191 em parcelas anuais com prazo de ven-
cimento em cinco anos e R$1.419 com bônus de subscrição de ações. A 
Companhia adquiriu a Syrix Tecnologia da Informação Ltda. para ampliar 
a oferta de monitoração e gerenciamento de performance de aplicações.
    Controladora
  2016 2015
Syrix Tecnologia da Informação Ltda  2.669 2.044
Ágio na aquisição de controlada  7.130 7.247
Saldo de investimentos  9.799 9.291
Empréstimos e financiamentos A perspectiva de liquidação do saldo de 
empréstimos e Financiamento é demonstrada como segue:
    Controladora   Consolidado
  2016 2015 2016 2015
2016  - 993 - 993
2017  1.271 1.182 1.271 1.182
2018  1.000 991 1.000 991
2019  1.000 991 1.000 991
2020  833 825 833 825
  4.104 4.982 4.104 4.982
Em 27 de agosto de 2014, os sócios da Companhia deliberaram a obten-
ção de colaboração financeira junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), o que resultou em celebração de Contrato 
de Financiamento de 13 de outubro de 2014 mediante Abertura de Crédito, 
aprovado pela Decisão Dir. nº 721/2014 do BNDES, e respectivas “Con-
dições para Operação”, destinado a investimentos, estudos e projetos, 
infraestrutura, treinamento e qualidade, pesquisa e desenvolvimento, mar-
keting e comercialização, visando ao aprimoramento da área de security 
information, e do software IAS-CUBE no âmbito do “Programa BNDES para 
Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnolo-
gia da Informação - BNDES PROSOFT”. Os recursos captados na 2ª etapa 
do projeto totalizaram R$4.000, e foram disponibilizados parceladamente 
pelo BNDES. A taxa de juros pactuada é de 2,75% acima da TJLP e o prazo 
de pagamento é de 48 meses, após um período de carência de 24 meses. 
Fornecedores O saldo devido a fornecedores e prestadores de serviços 
está representado por:   Controladora   Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Fornecedores nacionais  3.132 3.755 4.548 5.892
Fornecedores internacionais  3.174 2.854 3.175 2.854
  6.306 6.609 7.723 8.746
Fornecedores - circulante  4.866 5.750 6.283 7.887
Fornecedores - não circulante  1.440 859 1.440 859
A perspectiva de liquidação do saldo de fornecedores é demonstrada como 
segue:   Controladora   Consolidado
  2016 2015 2016 2015
2016  - 5.750 - 7.887
2017  4.866 533 6.283 533
2018  992 298 992 298
2019  448 28 448 28
  6.306 6.609 7.723 8.746

Relatório dos auditores independentes

Aos Conselheiros e Administradores da Irmandade da Santa Casa de Mi-
sericórdia de São Paulo - São Paulo - SP. Opinião com ressalva: Exami-

-
ricórdia de São Paulo “Irmandade”, que compreendem o balanço patrimonial 

elucidativas. Em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito na seção a se-
-

ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

-

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com res-
salva: Conforme mencionado na nota explicativa 11, a Irmandade passou a 

-
-

timento. Os efeitos dessa mudança de política contábil não foram efetuados 
retroativamente, conforme requerido pelo CPC 23 - Políticas Contábeis, Mu-

mensuração do valor justo foi registrada integralmente no patrimônio líquido 

efetuado o registro contábil de acordo com o CPC 23, certos elementos das 
-
-

-

a comparabilidade dos valores do exercício corrente e valores correspon-
dentes. 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 “Responsa-

-
mos independentes em relação a Irmandade, de acordo com os princípios 

e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es-

apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Incerteza rele-
vante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos atenção 

circulante em relação ao ativo circulante de R$ 702.202 mil. Conforme apre-
sentado na Nota 1.1, esse evento, juntamente com outros assuntos descritos 

-

-
de operacional da Irmandade. Os planos da administração para a reversão 
desse quadro estão descritos na mesma nota explicativa. Nossa opinião 
não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da 

A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-

avaliação da capacidade de à Irmandade continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Irmandade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 

Responsabilidades dos 
Nossos objeti-

-
madas 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 ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-

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

falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis 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 incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-

Irmandade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 

ou condições futuras podem levar a Irmandade a não mais se manter em 
continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-

-

São Paulo, 26 de abril de 2017
      Auditores Independentes Marcos A. Boscolo
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