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= NÓTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/14 = 
 
 
 
I – CONTEXTO OPERACIONAL 
 
                                                     A IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE CAFELÃNDIA é uma sociedade civil, sem fins lucrativos ou 
econômicos, fundada em 11 de Dezembro de 1935, reconhecida de Utilidade 
Pública, pelo Decreto Federal nº 70052, de 25 de Janeiro de 1972, pela Lei Estadual 
nº 627, de 10 de Dezembro de 1982 e pela Lei Municipal nº 820, de 30 de Maio de 
1964, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social conforme 
processo nº 50.218/52, no Conselho Municipal de Saúde sob o nº 04, e no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob o nº 01455. Tem o objetivo de 
manter e desenvolver atividades médico-hospitalares, dispensando assistência á 
enfermos, gratuitamente ou não, independente de raça, cor, sexo ou credos políticos 
ou religiosos, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação pertinente. 
 
 
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
                                                     As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com os preceitos contábeis emanados da Lei nº 6404, de 15 de Dezembro 
de 1976, adotando-se, ainda no que for compatível com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e os Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
 
 
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
a) A prática contábil adotada para o registro das Receitas e Despesas é o regime de 

competência; 
b) Os direitos e obrigações da Entidade estão avaliados pelos seus valores 

históricos, e efetivos da data da realização do Balanço Patrimonial; 
c) As aplicações financeiras de liquidez imediata, esta demonstrada, pelos valores 

das aplicações acrescidos dos rendimentos correspondentes; 
d) Contratos e convênios referem-se a convênios celebrados com o SUS/MS e 

entidades privadas de medicina de grupo, para prestação de serviços médicos e 
hospitalares; 

e) Os estoques constantes se referem á medicamentos e materiais de uso e 
consumo em decorrência da suas atividades, estando avaliados pelo custo 
médio; 

f) A Entidade não mantém a provisão para devedores duvidosos em decorrência de 
suas finalidades filantrópicas e assistências; 

g) As despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de 
conformidade com as exigências legais e fiscais; 

h) As receitas são apuradas através dos respectivos controles de atendimento aos 
pacientes (contas nosocomiais), notas fiscais, recibos e outros. 
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IV – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
a) A Entidade recebe donativos de pessoas físicas e jurídicas. No presente 

exercício recebeu a quantia de R$ 288.469,77(duzentos e oitenta e oito mil 
quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos). 

b) A Entidade recebeu no exercício de 2014, os seguintes auxílios e subvenções do 
poder público: 

 
MUNICIPAL CUSTEIO 
a) Prefeitura Municipal de Cafelândia – R$ 1.028.372,83 (um milhão vinte e oito 

mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos); 
b) Prefeitura Municipal de Pongaí – R$ 76.400,00 (setenta e seis mil e 

quatrocentos reais); 
c) Prefeitura Municipal de Uru – R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos 

reais); 
 

MUNICIPAL PRÓ SANTA CASA 2 
 

a) Prefeitura Municipal de Lins – R$ 170.325,00 (cento e setenta mil trezentos e 
vinte e cinco reais); 

b) Prefeitura Municipal de Getulina – R$ 24.330,60 (vinte e quatro mil trezentos e 
trinta reais e sessenta centavos); 

c) Prefeitura Municipal de Guaiçara – R$ 19.615,95 (dezenove mil seiscentos e 
quinze reais e noventa e cinco centavos); 

d) Prefeitura Municipal de Promissão – R$ 26.399,80 (vinte e seis mil trezentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos); 

e) Prefeitura Municipal de Sabino – R$ 7.711,60 (sete mil setecentos e onze reais 
e sessenta centavos); 

f) Prefeitura Municipal de Pongai – R$ 7.400,25 (sete mil quatrocentos reais e 
vinte e cinco centavos); 

g) Prefeitura Municipal de Uru – R$ 2.712,75 (dois mil setecentos e doze reais e 
setenta e cinco centavos).  

 
      ESTADUAL – R$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais). 
 
      FEDERAL – R$ 693.523,95 (seiscentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e 
três reais e noventa e cinco centavos). 
 
      NÓTA FISCAL PAULISTA – R$ 5.432,48 (cinco mil quatrocentos e trinta e dois 
reais e quarenta e oito centavos). 
 
      FEDERAL INTEGRA SUS – R$ 27.887,00 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e 
sete reais); 
 
c) Os recursos recebidos pela Entidade foram aplicados na sua finalidade 

institucional, de conformidade com o seu Estatuto Social; 
d) As gratuidades concedidas, esta sendo demonstradas nas contas Extras 

Patrimoniais, e não compõem o Ativo e Passivo da Entidade. No presente 
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exercício totalizou o montante de R$ 131.147,63 (cento e trinta e um mil cento e 
quarenta e sete reais e sessenta e três centavos); 

e) O custo da isenção da quota patronal da Previdência Social usufruída pela 
Entidade esta sendo feita em controles extras contábeis, e não compõem ativos e 
passivos da Entidade. O custo da isenção usufruída no ano foi de R$ 532.433,63 
(quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e três 
centavos); 

f) O custo da isenção tributaria usufruído pela Entidade esta sendo feita em 
controles extras contábeis, e não compõem o ativo e passivo da Entidade. O 
custo da isenção usufruída no ano foi de R$ 145.132,02 (cento e quarenta e 
cinco mil cento e trinta e dois reais e dois centavos). 

 
 

CAFELÂNDIA (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
 
 

 
___________________________                          __________________________ 
       LUIZ ÂNGELO BUDÓIA                                    ROBERTO DALA DEA PAGANO 
             = PROVEDOR =                                                         = SECRETÁRIO = 
 
 
 
 
          __________________________                __________________________ 
          ANTÔNIO WALDIR PEGORARO                 ÉDER MACÁRIO JERÔNYMO 
                     = TESOUREIRO =                                   T.C. CRC/SP 131.656 
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