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Aparecida de Goiânia, 20 de janeiro de 2021.

Ao
Instituto Cem – Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas.
Avenida Deputado Jamel Cecílio, n.º 2.496, Quadra B22, Lote 4E, Sala 26-A,
Edifício/Condomínio: Condomínio New Business Style, Setor Jardim Goiás, CEP.
74.810-100.

At.: Diretoria
Goiânia - GO
Prezados Senhores,
Vimos pelo presente, apresentar o Relatório de Ocorrências e Recomendações
correspondente a Auditoria realizada nas Demonstrações Financeiras do Instituto
CEM, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a vossa disposição para
quaisquer esclarecimentos julgados necessários.
Atenciosamente,
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO Nº. 000757/O-6

Assinado de forma digital por
THIAGO SILVA
MARINHO:93418779115
Dados: 2021.01.21 14:58:54 -03'00'
THIAGO SILVA MARINHO
Contador CRC GO 014432/O-5
Sócio
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I

-

RELATÓRIO

DOS

AUDITORES

INDEPENDENTES

SOBRE

AS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos
Diretores e Conselheiros
Instituto Cem – Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas.
Prezados Senhores:
Opinião
Examinamos as Demonstrações Financeiras do INSTITUTO CEM, que compreendem
o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a DMPL, as
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES, os documentos físicos, bem como
as principais práticas contábeis utilizadas pela entidade no período.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as Demonstrações Financeiras do
INSTITUTO CEM do período em referência apresentam adequadamente em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, que foram
registradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades do Terceiro Setor, notadamente as normas
emitidas pelo: Conselho Federal de Contabilidade, Resolução nº 2015/ITG 2002(R1)
de 21/08/2015 e publicadas no DOU em 02/09/2015 que trata das Entidades sem
Finalidade de Lucros; pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC números:
CPC 27 (Ativo Imobilizado), CPC 01 que trata da Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, CPC-PME e ICPC 10 que trata do Deemed Cost (Custo Atribuído) e o Ajuste
de Avaliação Patrimonial, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, em
conformidade ainda com o disposto nas Resoluções CFC NBCTA 700, NBCTA 701,
NBCTA 705 e NBCTA 706, todas de 17/06/2017 que normatizam os aspectos
inerentes aos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Contábeis.
Base para opinião com ressalva
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 movimentações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
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do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
De acordo com as análises da auditoria sobre a movimentação do ano de 2020 e sua
apresentação nas peças contábeis, cabe ressalvar o seguinte aspecto:
1. Conforme CPC 25, os valores de passivos contingentes classificados como Perda Provável
devem ter seu correspondente valor provisionados no passivo, foi verificado no relatório
fornecido pelo departamento jurídico que a entidade possui um total de 14 processos, sendo
11 classificados como Perda Provável no montante de R$ 1.132.000,00 (um milhão e cento e
trinta e dois mil), no entanto, ao analisarmos os dados contidos no balancete contábil, não foi
identificado nenhuma provisão referente a estes processos.

Principais Assuntos de Auditoria - PAA
Principais Assuntos de Auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Contábeis como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Contábeis, e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor
A Administração da entidade é responsável por essas outras informações que
compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações
Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade
é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
As demonstrações contábeis do Instituto CEM correspondentes ao exercício findo em
31/12/2019, apresentadas para fins comparativos, foram auditadas por nós e emitido
Relatório dos Auditores sem ressalvas e com ênfase, datado de 04/03/2020.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de
acordo com a Lei 6.404/1976, atualizada pelas Leis 11.638 e 11.941, bem como pelas
normas aplicáveis às entidades do terceiro setor, especialmente aquelas inerentes
aos atos do Ministério Público do Estado de Goiás sobre Fundações, mencionadas no
parágrafo de opinião 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.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estejam 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.

Relatórios da Auditoria - DCA/3.2213-20/AUD/ROR
Demonstrações Financeiras – período findo em 31/12/2020
Instituto Cem – Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas
Goiânia - GO
Página 8 de 41

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade,
conforme requerido pelo Banco Central do Brasil em seus normativos.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
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, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
Sempre que requerido, comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, via relatório circunstanciado das ocorrências nos trabalhos do período, 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.
Aparecida de Goiânia-GO, 21 de janeiro de 2021.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/GO Nº 000757/O-6
Assinado de forma digital por
THIAGO SILVA
MARINHO:93418779115
Dados: 2021.01.21 14:58:23 -03'00'

THIAGO SILVA MARINHO
Contador CRCGO 014432/O-5
Sócio
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II

–

REPRODUÇÃO

DO

BALANCETE,

BALANÇO

PATRIMONIAL

E

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020
Após nossas solicitações, foi-nos disponibilizado as Demonstrações Financeiras do
INSTITUTO CEM e documentos físicos, correspondentes ao período de janeiro a
dezembro de 2020, composto de Balancete Contábil (Anexo I), Balanço Patrimonial
(Anexo II), DRE (Anexo III), DMPL (Anexo IV) e Notas Explicativas (Anexo V), os
quais foram objeto de análise desta auditoria.
III – EXTENSÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA
O presente trabalho de auditoria teve como escopo, verificar através de testes por
amostragens preconizados pelas normas de auditoria, se as operações realizadas no
período complementar e os controles aplicados no processo administrativo e
financeiro da entidade são consistentes e se atendem a legislação brasileira, bem
como se os gestores vêm administrando e direcionando os recursos recebidos, para
a consecução dos objetivos institucionais, e por consequência, verificar se a
escrituração contábil atende o que preceitua as normas brasileiras de contabilidade,
harmonizadas internacionalmente, no que se refere aos registros contábeis de suas
operações.
Nossos trabalhos tiveram como ênfase, o Contrato de Gestão 051/20-SES/GO
referente ao Centro de Custo da POLICLÍNICA DE POSSE/GO.
Dando continuidade, foi-nos disponibilizado também, os documentos contábeis e
jurídicos relativos ao movimento do Instituto CEM, especificamente do Centro de
Custo da Policlínica de Posse/GO, do período de 01/09/2020 à 31/12/2020, tendo
inclusive sido apresentado um Balancete e Balanço específico do Centro de Custo da
Policlínica, conforme Anexos VI e VII, o qual será objeto de comentários por parte da
auditoria.
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Os trabalhos foram executados de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditorias, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), orientações técnicas do Instituto Brasileiro dos
Auditores Independentes (IBRACON) e da Comissão de Valor Mobiliários (CVM) e
consistiram na auditoria das movimentações financeiras contabilizadas do Instituto
Cem - Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas, no período
complementar de janeiro a dezembro de 2020, especificas para o Centro de Custo
que contemplou as operações da Policlínica de Posse-GO.
Nossos trabalhos foram divididos em duas etapas, sendo que a primeira, desenvolvida
em dois momentos, com análises prévias de documentos e informações do período
em referência da movimentação financeira, e a segunda etapa foi a revisão dos
trabalhos e elaboração do relatório com as ocorrências e recomendações, ambas as
etapas foram realizadas na sede da DCA Auditores em Aparecida de Goiânia.
O exame das movimentações financeiras contabilizadas, ao incluir o estudo e
avaliação do sistema contábil e de controles internos, que teve por finalidade auxiliar
os auditores na determinação da extensão e oportunidade dos testes a serem
aplicados, não revelaria, necessariamente, todas as deficiências dos sistemas, uma
vez que foi baseada em testes seletivos dos registros contábeis e dados correlatos,
conforme preconizam as normas de auditoria.
Dessa forma, apresentamos-lhes, nesse relatório, para uso interno e restrito da
entidade, os resultados de nossas verificações e as recomendações aplicáveis para
consideração de Vossas Senhorias.
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IV – DADOS GERAIS
IV.1 - Aspectos relacionados ao Estatuto Social
O Instituto Cem, inscrito no CNPJ/MF 12.053.184/0001-37, fundado em 05 de março
de 2010, também designado pela sigla CEM, sob a forma de Associação civil, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e/ou econômicos, com autonomia
administrativa e financeira, regendo-se pelo seu estatuto e pela legislação que lhe for
aplicável.
O Instituto Cem - Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas, é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como
Organização Social de Saúde no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual n.º
9.184 de 12 de março de 2018, (4871395), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
12.053.184/0001-37, com sede na Av. Deputado Jamel Cecílio, n.º 2.496, Quadra
B22, Lote 4E, Sala 26-A, Edifício/Condomínio: Condomínio New Business Style, Setor
Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, Goiânia/Go, em 19/01/2018 – Termo de
Abertura/Encerramento e em 07/02/2018 – Ata de Assembleia Extraordinária; em
16/02/2018 – Alteração de Estatuto e Consolidação; em 23/02/2018 – Alteração de
Estatuto e Consolidação; em 13/04/2018 – Alteração de Membros de Diretoria,
Alteração de Estatuto e Consolidação, neste ato foi feita a 7ª Alteração e Consolidação
do Estatuto Social; em 09/05/2018, 11/07/2018 e 20/08/2018 – Atas de Assembleia
Extraordinárias; em 03/12/2018 – Ata de Assembleia Geral; em 08/05/2019 – Atas de
Assembleia Geral, Regulamento e Alteração de Membros de Diretoria e em
18/09/2019 – Ata de Assembleia Extraordinária – Alteração de Estatuto Social, Cartas
de Renúncias, Eleição do Conselho de Administração, Eleição do Conselho Diretor e
Eleição do Conselho Fiscal, neste ato foi feita a 8ª Reforma, Alteração e Consolidação
do Estatuto Social.
De acordo com seu estatuto, o mandato da diretoria até o dia 02/06/2021, tem a
seguinte estrutura: Presidente do Conselho de Administração: Fábio Antônio Valarelli
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e Buffalo, CPF. n.º 156.619.368-00, e mandato do dia 02/06/2017 a 02/06/2021: como
Presidente do Conselho Diretor: Jeziel Barbosa Ferreira, CPF. n.º 476.308.411-91. Foi
registrado no Livro “A” de Registro de Pessoas Jurídicas encontra-se sob o n.º
1621649, no 1º Cartório de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas
Jurídicas de Goiânia em 10 de outubro de 2.019.
O Instituto Cem - Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas, doravante
também designado como INSTITUTO CEM, tem sede e foro na Cidade de Goiânia –
GO e endereço à Av. Deputado Jamel Cecílio, n.º 2.496, Quadra B22, Lote 4E, Sala
26-A, Edifício/Condomínio: Condomínio New Business Style, Setor Jardim Goiás,
CEP: 74.810-100, Goiânia/Go, poderá constituir filiais e escritórios de apoio em outras
regiões do país.
Conforme Artigo 2º, § único, são objetivos e finalidades do INSTITUTO CEM:
I – Observar os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, expressos no
Artigo 198 da Carta Magna Brasileira e no Artigo 7º, da Lei Federal nº 8080/90
– Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde;
II – Responder, enquadrar-se e atualizar os dados sempre que se fizer
necessário às exigências dos Órgãos competentes para responsabilidade
técnica;
III – Promover em unidades de saúde fixas ou móveis, programas de
assistência médica, coletas de exames e educação em saúde, com o apoio de
voluntários e Agentes Comunitários de Saúde, visando uma melhor e mais
ampla cobertura de atenção à saúde da comunidade, consonância com o
Sistema Público de Saúde, em suas áreas de influência;
IV – Gerenciar e operacionalizar serviços técnicos de saúde em suas diversas
áreas no Atendimento na Atenção Básica, na Média, na Alta Complexidade e
na Área Ambulatorial, com serviços como de Clínica Médica, Clínica Pediátrica,
Neonatal e UTI Infantil e Adulta, de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, de
Ortopedia e Traumatologia, Gastroenterologia, Radiologia, Serviço de Buco
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Maxilo

Facial,

Serviço

de

Anestesiologia,

Serviço

de

Dermatologia,

Ortomolecular, Saúde do Trabalhador e afins;
V – Fomentar o desenvolvimento de Políticas de Saúde, nas áreas de atenção
à Saúde da Mulher, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Homem,
Saúde da Pessoa Idosa, Prevenção do Câncer;
VI – Promover a gestão e terceirização de recursos humanos e gerais de
hospitais, postos de saúde, clínicas, abrigos e estabelecimentos similares, bem
como contratar empresas e/ou instituições do mesmo objeto social para
executar o mesmo tipo de serviço na área da saúde, sob a responsabilidade da
instituição;
VII – Promover ações que visem o incentivo à construção, reforma ou
restauração de unidades de saúde ambulatoriais e hospitalares;
VIII – Viabilizar, por meio de articulações com os Setores Públicos e Privados
o financiamento para construção e restauração de unidades de saúde
ambulatoriais e hospitalares;
IX – Promover em unidades de saúde ou unidades móveis, programas de
assistência médica, coleta de exames visando uma melhor e mais ampla
cobertura de atenção à saúde em suas áreas de influência;
X – Atuar nos projetos educativos, sensibilização e humanização no âmbito
municipal, estadual e federal;
XI – Desenvolver atividades e projetos de saúde preventiva, voltados à
preparação de pessoa adulta, da pessoa idosa, jovens, crianças, adolescentes,
afrodescendentes, de gêneros e dos portadores de necessidades especiais
(física, auditiva, mental, visual e múltipla);
XII – Promover a assistência à saúde e a cidadania de pessoas carentes de
recursos ou com acolhimento nas unidades assistenciais sob sua gestão, por
meio de esporte, da informação, de doações, de bolsas de estudos, de apoio
material ou por meios e ações correlatas para atender às suas necessidades e
carências, especialmente a sua reabilitação física e intelectual;
XIII – Desenvolver programas e projetos voltados à Saúde dos Apenados,
Saúde dos afrodescendentes e Saúde dos Indígenas;
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XIV – Desenvolver programas de tratamento, internação e ações de educação
e de saúde, incluindo prevenção de HIV-AIDS, DST e consumo de álcool e
drogas ilícitas em Centros de Apoio ou Unidades, da própria organização ou de
parceiros;
XV – Executar outros serviços correlatos na área da saúde, com ênfase no
Programa de Voluntariado, com o objetivo de propiciar à pessoa carente e sem
recursos, o apoio psicossocial e material para superar as deficiências, o
sofrimento e a falta de informação do paciente e da sua família;
XVI – Desenvolver, por meio da Escola de Saúde, cursos de graduação e
aperfeiçoamento na área da saúde;
XVII – Promover e apoiar o desenvolvimento técnico, científico, administrativo
e operacional nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, meio ambiente,
empregos e relações do trabalho, turismo e lazer, inclusão social e digital
através da realização de estudos e pesquisas técnicas e/ou científicas, que
possibilitem a transferência de conhecimentos imprescindíveis ao incentivo e a
produção de tecnologias alternativas;
XVIII – Prestar serviços de assessoria, consultoria e gestão nas áreas
relacionadas ao campo de atuação para instituições de natureza pública ou
privada, nacionais e/ou internacionais, sendo que no tocante a saúde e
educação, a prestação de serviços será gratuita. Os serviços mencionados
serão prestados através de profissional (s) habilitado (s), devidamente
contratado (s), ou mediante trabalho voluntário;
XIX – Gerir, elaborar, executar e fomentar projetos esportivos em geral,
desporto educacional e de instrução social;
XX – Promover e assegurar a melhoria da qualidade de vida;
XXI – Produzir, disponibilizar e comercializar material didático, científico,
publicações e outros materiais destinados à divulgação e informação sobre as
atividades do INSTITUTO CEM, desde que o produto desta transação reverta
integralmente para a consecução dos seus objetivos;
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XXII – Organizar-se como um centro de referência especializado nas áreas
relacionadas ao seu campo de atuação, sistematizando, disponibilizando e
disseminando ao público em geral informações relativas ao seu objeto social;
XXIII – Possibilitar a capacitação, qualificação e aperfeiçoamento dos
profissionais que atuam em áreas compatíveis com seu objetivo institucional,
por intermédio de cursos, seminários, oficinas de trabalho entre outros.
XXIV – Promover a certificação da qualidade na gestão de instituições nas
áreas relacionadas ao campo de atuação do CEM, para instituições de natureza
pública ou privada;
XXV – Captar e gerir recursos para a constituição de um fundo patrimonial
visando à promoção da causa que constitui seu objeto social, sendo que o
patrimônio e rendimentos amealhados serão mantidos e aplicados nas
atividades desenvolvidas;
XXVI – Realizar investimentos e exercer atividades econômicas consentâneas
com seu objeto e que não incidam em vedação legal, desde que os resultados
de uns e outros se destinem integralmente a consecução de seu objetivo social,
inclusive através do aumento do seu patrimônio;
XXVII – Promover a interlocução/integração entre os setores acadêmicos,
públicos e privados;
XXVIII – Colaborar com os poderes públicos e entidades de classes de
quaisquer outras instituições que estiverem em consonância com as ações e
objetivos da Instituição;
XXIX – Gestão, gerenciamento, operacionalização de unidades e instrumentos
educacionais com a execução das atividades administrativas e de apoio para a
implantação de políticas pedagógicas;
XXX – Promover, desenvolver, gerenciar, implantar curso de aprendizagem,
capacitação e treinamento técnico profissional e gerencial, presencial e ou à
distância inclusive desenvolver materiais didáticos para a prática do ensino;
XXXI – Promover e Desenvolver atividades de atenção à saúde humana e
serviços sociais, integradas com assistência social, prestadas em residências
coletivas, particulares e ou públicas, e de infraestrutura e apoio a pacientes;
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XXXII – Promover e Desenvolver atividades de assistência psicossocial e à
saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência
química, incluindo tratamento ambulatorial e internação;
XXXIII – Gestão, gerenciamento, operacionalização de atividades de atenção
à saúde humana, centros de assistência psicossocial;
XXXIV – Organização, produção e promoção de feiras, congressos,
exposições, atividades de organização de eventos, culturais e esportivos.
XXXV – Firmar Ajustes de Parceria na forma de Contrato de Gestão com vistas
ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços à saúde
na forma a garantir eficiência econômica, administrativa, operacional e de
resultados, conferindo eficácia à ação governamental, efetividade às diretrizes
e as políticas públicas na área da saúde, com fundamento no disposto na
Constituição Federal e demais disposições legais pertinentes à matéria.
Ainda de acordo com seu estatuto, o patrimônio do INSTITUTO CEM, será constituído
de:
I. Bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública, bem
como de doações, sub-rogações, dotações, legados, heranças, subvenções e auxílios
que venham a ser feitos por pessoa física e jurídica nacional, estrangeira ou
internacional;
II. Bens e direitos adquiridos de forma regular;
III. Dos resultados favoráveis de exercícios, deduzidos as eventuais obrigações.
§1º - As doações e legados com encargos somente serão aceitos após a manifestação
do Conselho de Administração.
§2º - Os bens e direitos, acima mencionados, integrantes do patrimônio do
INSTITUTO CEM, só poderão ser utilizados para a realização de seus fins, bem como,
será obrigatório o investimento dos excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades, conforme Artigo 39.
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Consta no Artigo 40, que no caso de dissolução da Instituição, o respectivo o acervo
patrimonial, dos legados, ou das doações que lhes forem destinados, bem como dos
excedentes financeiros decorrentes de suas atividades em caso de extinção ou
desqualificação, serão transferidos a outras Organizações Sociais qualificadas no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da mesma área
de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, na proporção dos recursos e bens a ela alocados.
Nos Artigos 16 e 17, é consignado que a Assembleia Geral é o órgão máximo e
soberano do INSTITUTO CEM e se reunirá ordinariamente 03 (três) vezes ao ano e
impreterivelmente até 30 de novembro de cada ano, para tomar conhecimento da
ação do Conselho Diretor, e extraordinariamente quando convocada por escrito, com
05 (cinco) dias de antecedência pelo Diretor Presidente, pelo Presidente do Conselho
de Administração, pelo Conselho Fiscal ou por 1/5 dos membros associados que
subscreverão e especificação os motivos da convocação.
Já no Artigo 22 é citado que o Conselho de Administração do INSTITUTO CEM é um
órgão de deliberação superior da instituição na respectiva localidade onde será
desenvolvido o Contrato de Gestão, será presidido por um de seus membros, eleito
pela maioria, com mandato de 04 (quatro) anos, e o primeiro mandato de metade dos
membros eleitos ou indicados deve ser de 02 (dois) anos. Admitida uma recondução,
sendo que, conforme exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de
governo, especialmente nos casos de Qualificação como Organização Social do
INSTITUTO CEM junto ao Poder Público, para a celebração de ajuste.
Com relação aos órgãos de Administração e Gerenciamento que compõe o
INSTITUTO CEM, o Artigo 16 menciona o seguinte: I – Conselho Diretor e II –
Conselho Fiscal.
O Conselho Diretor composto por no mínimo de 03 (três) membros, são nominalmente
indicados como: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro. O
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mandato do Conselho Diretor de 48 meses (quarenta e oito meses), podendo haver
mais de uma recondução (Parágrafo primeiro). Compete ao Conselho Diretor traçar
as diretrizes fundamentais para a consecução das finalidades do INSTITUTO CEM
(Artigo 26). O Conselho Diretor deverá realizar obrigatoriamente pelo menos uma
reunião por bimestre, o Diretor ausente, justificará expressamente a sua falta (Artigo
27). Não poderá haver reunião do Conselho Diretor sem que estejam presentes, no
mínimo 03 (três) Diretores (Artigo 31).
No Artigo 24 é mencionado que a administração da entidade será fiscalizada pelo
Conselho Fiscal, com reuniões assíduas e minuciosamente avaliadas constituído por
03 eleitos dentre os associados na forma do Estatuto pela Assembleia (Artigo 25). O
mandato do Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, por uma
única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes.
Consta no Artigo 45 que o INSTITUTO CEM, no caso de dissolução, o respectivo
patrimônio líquido será transferido à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da
Lei nº 9.637, de 15 de Maio de 1998, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo
social. O INSTITUTO CEM poderá ser extinto por decisão do Conselho de
Administração, em Assembleia, por maioria, no mínimo de dois terços de seus
membros especialmente convocados para esse fim, quando se tornar impossível à
continuação de suas atividades Art. 46.
Os aspectos relacionados foram obtidos no teor do Estatuto que entrou em vigor e
averbação no 1º Registro de Pessoas Jurídicas dessa Capital, a margem da inscrição
n.º 6640 do livro “A” com o protocolo n.º 1621649 de 30 de novembro de 2.019 e última
alteração

estatutária

averbada

em

formato

consolidado

00081909228077013460012 de 10 de outubro de 2.019.

sob

o

n.º
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IV.2 – Da composição do Conselho de Administração
Conforme consta na Ata da Assembleia Geral Extraordinária - segunda chamada (17h30), do Conselho da Diretoria Executiva realizada em 18/09/2019, o referido
conselho foi composto pelos membros a seguir relacionados, com um mandato de 04
(quatro) anos e 02 (dois) anos para os Membros eleitos ou indicados:

Ord.
1
2
3
4
5

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
NOME
CARGO
PERÍODO
FÁBIO ANTÔNIO VALARELLI E BUFFALO
Presidente
02/06/2017 até 02/06/2021
ILMARA DE JESUS SOARES DO NASCIMENTO
Membro
18/09/2019 até 18/09/2021
TADEU DE MORAIS GREMBECKI
Membro
18/06/2019 até 02/06/2021
MAURICIO MIRANDA REIS
Membro
02/06/2017 até 02/06/2021
ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA
Membro
18/09/2019 até 02/06/2021

IV.3 – Da Diretoria Executiva
Da ata de eleição constante da Assembleia Geral Extraordinária - segunda chamada
- (17h30), do Conselho da Diretoria Executiva realizada em 18/09/2019, foram eleitos
os membros da Diretoria Executiva, para um mandato de 04 (quatro) e 02 (dois) anos,
a saber:
CONSELHO DIRETOR
Ord.
NOME
CARGO
1
JEZIEL BARBOSA FERREIRA
Diretor Presidente
2
WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES
Diretor Financeiro

PERÍODO
18/09/2019 até 02/06/2021
02/06/2017 até 02/06/2021

IV.4 – Da composição do Conselho Fiscal do INSTITUTO CEM
Finalizando a composição dos órgãos do INSTITUTO CEM, também na Ata da
Assembleia Geral Extraordinária - segunda chamada - (17h30), do Conselho da
Diretoria Executiva realizada em 18/09/2019, foram eleitos os membros do Conselho
Fiscal, com mandato conforme quadro a seguir, ficando assim a composição em
31/12/2020, período coberto pela auditoria:
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CONSELHO FISCAL
Ord.

NOME

1

LUCIANA MARIA DEMARCKI OLIVEIRA

2
3

AMADIS JOSÉ LOTRÁRIO
MARGO DE BARROS AMORIM NASCIMENTO

CARGO
Presidente
Conselho Fiscal
Conselheiro Fiscal
Conselheiro Fiscal

PERÍODO
18/09/2019 até 18/09/2021
18/09/2019 até 18/09/2021
18/09/2019 até 18/09/2021

IV.5 – Apreciação do Contrato de Gestão nº 51/2020-SES/GO
a) Contrato de Gestão 051/2020-SES/GO
Ajuste de Parceria na forma de Contrato de Gestão, que entre si celebraram o Estado
de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, e o Instituto CEM
Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Medicas, pessoa jurídica de direito
privado, qualificada como Organização Social de Saúde, com vistas ao
Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços na Policlínica de
Posse/GO, para os fins que se destina. Segue uma síntese da transcrição do referido
documento:
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No item seguinte são feitos comentários sobre a importância dos controles internos,
basilares para o processo de gestão e de análise pela auditoria, fundamentando os
comentários.
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V - DA IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS
Antes de descrevermos os pontos levantados em nossos exames, julgamos oportuno
conceituar controle interno, a fim de proporcionar uma correta interpretação de sua
dimensão.
Sérgio Jund1 assim conceitua controles internos:
“Por controles internos, entendemos todos os investimentos da organização
destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que
permitam prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que
verificamos dentro da empresa e que produzam reflexos em seu patrimônio”.
E continua JUND: “segundo o American Institute of Certified Public
Accountants – AICPA, o controle interno compreende o plano de organização
e todos os métodos e medidas coordenados, adotados numa empresa para
proteger seus ativos, verificar a exatidão operacional e promover a obediência
às diretrizes administrativas estabelecidas”.

Do conceito acima se deduz que controle interno é um sistema constituído pela
estrutura da organização e por todos os métodos e procedimentos adotados pela
Administração de uma Entidade para:
a) Salvaguardar os seus ativos e assegurar a legitimidade do seu passivo;
b) Assegurar a validade e a exatidão das transações, eficiência e integridade das
informações fornecidas pelos sistemas contábeis;
c) Assegurar que os recursos necessários sejam obtidos e usados eficaz e
eficientemente, de modo a atingir os objetivos propostos; e
d) Manter a observância das políticas estabelecidas pela Administração da
Entidade.

1

JUND, Sérgio. Auditoria: Conceitos, Normas Técnicas e Procedimentos. Rio de janeiro: Impetus, 2002. p.192.
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Um adequado sistema de controles internos, para atingir os objetivos acima
delineados, deve incluir:
a) Organograma

claro e

objetivo

contendo

responsabilidades definidas,

segregação de funções e deveres de cada colaborador;
b) Utilização de formulários, documentos e sistemas de processamento
adequados;
c) Introdução de verificações e provas independentes e contínuas sobre
desempenho;
d) Grau de qualidade e competência do pessoal (a qualidade do pessoal segundo
as suas responsabilidades e funções a serem desempenhadas);
e) Procedimentos adequados para manutenção de registros; e,
f) Controle físico dos ativos.
Embasados nestes pressupostos e de acordo com os documentos e informações
recebidas e/ou levantadas com terceiros, conforme requer as normas de auditoria,
fizemos nossos testes e observações, passando doravante a relatar os pontos
julgados merecedores de comentários.
VI – FOLLOW UP – Acompanhamento das Recomendações da Auditoria do
período anterior
De acordo com as normas de auditoria, o seguimento de follow-up tem por finalidade
avaliar se as medidas empregadas pela Entidade foram suficientes para regularizar
as pendências apontadas por ocasião da auditoria do período anterior.
Considerando que a entidade foi auditada no período anterior (2019) por esta
empresa, seguem novamente os pontos levantados e os comentários da auditoria
atual, no que tange a implementação ou não das recomendações.
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No conjunto do relatório da auditoria anterior, relativo ao período findo em 31/12/2019,
verificou-se que foi emitido o Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Financeiras em 04 de março de 2020, Sem Ressalvas e Com Ênfase,
destacando as inconformidades quanto a:
1) Ênfase;
a) Cabe registrar que a auditoria somente auditou as operações do Contrato de Gestão com o
Estado de Goiás, Hospital HUTRIN, relativamente ao período complementar de 01/10/2019 até
31/12/2019 tendo sido gerado resultado deficitário de R$ 666.617,71 (seiscentos e sessenta e
seis mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavo), conforme Anexos I e III juntados
a este relatório;

b) Na análise da execução orçamentária do ano de 2019, de outubro a dezembro, ficou
demonstrado que as receitas foram executadas num percentual de 74,93% e 88,97%, pois foi
recebido R$ 10.317.095,11 e R$ 5.441.614,73 de um total do Contrato de Gestão de R$
13.769.793,60 e 1º Termo Aditivo de R$ 6.116.462,37, respectivamente, somando um total de
Receitas no valor R$ 15.758.709,84, no período de 31/12/2019. Em relação ao recebido, os
Custos de Bens e Serviços atingiram 96,79% (R$ 15.252.822,79) e as Despesas atingiram
7,31% (1.152.294,78), bem como o resultado financeiro (despesa) foi de 0,13% (21.553,16).

Dos comentários descritos no relatório de auditoria do ano anterior, cabe destacar
que:
a) O resultado deficitário apresentado no montante de R$ 666.617,71 (seiscentos
e sessenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavo),
se referia exclusivamente ao centro de custo do Hospital HUTRIM.
b) Assim como no item anterior, a referida analise orçamentária se refere
exclusivamente ao centro de custo do Hospital HUTRIM, contrato já foi
encerrado, não recebemos informações do mesmo.
VII – DESCRIÇÃO DAS ANÁLISES E OCORRÊNCIAS NO PERÍODO AUDITADO
Apresentados os aspectos iniciais, inerentes a um trabalho de auditoria, neste item
serão feitos comentários acerca das análises efetuadas pela auditoria relativa ao
período de 2020, compreendendo as operações do período de 01/01/2020 até
31/12/2020.
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VII.01 – Das análises no cumprimento das obrigações de Funcionários 2020:
VII.01.1 – Das análises na movimentação de Pessoal
Cumprindo escopo de auditoria, a parte de pessoal foi objeto de análise, cujos
comentários estão descritos nos subitens seguintes, estando reprisados neste
relatório em virtude da complementação, compreendendo todo o período de 2020.
VII.01.2 – Do Livro de Registro de Funcionários / Ficha de Registro de
Funcionários
Após execução de nossas análises, verificou-se que os registros dos funcionários
estão em conformidade nas informações.
VII.01.3

–

Da

movimentação

no

Cadastro

Geral

de

Empregados

e

Desempregados – CAGED
Verificando as movimentações de funcionários de janeiro a dezembro no ano
calendário de 2020, certificou-se que foi apresentada a auditoria documentos
comprobatórios que demonstrassem o envio do CAGED.
O CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo
Governo Federal, através da Lei nº 4.923/65, que instituiu o registro permanente de
admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, servindo como base para a elaboração de estudos, pesquisas,
projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que
subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. É utilizado, ainda, pelo
Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos
trabalhistas, além de outros programas sociais.
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O CAGED deve ser informado, obrigatoriamente, ao Ministério do Trabalho e Emprego
por todos os estabelecimentos que tenham admitido, desligado ou transferido
empregado com contrato de trabalho regido pela CLT.

Conforme preconizado nos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego, o prazo
para entrega do CAGED é até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência das
informações, devendo ser antecipado caso não caia em dia útil. Prevê, ainda, que a
omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento a multa automática. Neste
caso, é necessário preencher o Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF em duas vias, informando no campo 04 (código da Receita), "2877", e no campo
14 (Outras Informações), "Multa Automática Lei Nº4923/65".
VII.01.4 – Dos Exames Médicos Periódicos para os funcionários
Nas análises dos exames periódicos para os colaboradores do INSTITUTO CEM,
conforme exigido pela legislação trabalhista, verificamos que para o exercício de 2020,
foram todos realizados e apresentados para análise da auditoria de forma tempestiva,
não tendo sido encontrado nenhuma inconformidade que merecesse maiores
comentários por parte da auditoria, considerando que no período complementar não
houveram informações a respeito de movimentações, comprovados pelos registros
contábeis apresentados.
Vale ressaltar que o referido exame, assegura ao empregador a redução do
absenteísmo motivado por doenças, redução de acidentes potencialmente graves,
garante empregados mais adequados à função, com melhor desempenho, além das
implicações legais. Por outro lado, para os empregados, garante condições de saúde
para o desempenho da função e minimiza a chance de arbitrariedades em caso de
doença ou acidente e pela ausência dos documentos.
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VII.02 – Das análises dos Pagamentos Inseridos no Extrato de Contribuições da
Receita Federal do Brasil - (RFB)
Neste tópico verificamos a veracidade dos recolhimentos das guias geradas para
pagamentos na SEFIP/GPS, em confronto com os valores reconhecidas no Extrato
de Contribuições da Receita Federal do Brasil – (RFB).
De acordo com os nossos testes, não existem diferenças em relação às guias geradas
para pagamentos e a Relação dos Pagamentos Inseridos no Extrato de Contribuições
RFB.
VII.03 Do cumprimento das demais obrigações acessórias pela INSTITUTO CEM
(RAIS / ECF / ECD / DIRF / DCTF)
Fazendo parte dos trabalhos de auditoria das demonstrações relativas ao período de
janeiro à novembro de 2020, também foi objeto de verificação de conformidade à
entrega pelo INSTITUTO CEM da Escrituração Fiscal Digital – ECF, da Relação Anual
de Informações Sociais – RAIS, da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – DIRF, da Escrituração Contábil Digital – ECD e da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, todas relativas ao ano base de 2019, entregues
no curso do ano de 2020, haja vista que as do ano de 2020 serão entregues em 2021.
VII.04 – Dos Comentários nas CONTAS DO ATIVO
Inicialmente cabe destacar que a movimentação financeira do período ora auditado
(janeiro a dezembro de 2020), que contempla as Demonstrações Financeiras do
INSTITUTO CEM, conforme consta do Balanço Patrimonial Completo – Anexo I, com
um total do Ativo/Passivo até 31/12/2020 de R$ 885.822,64 (oitocentos e oitenta e
cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) e as operações
do Centro de Custo da Policlínica de Posse – GO, relativo ao período de 01/09/2020
até 31/12/2020, testadas pela auditoria.
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Seguem, pois, os comentários das contas, com as abordagens de ambas as situações
já mencionadas.
VII.04.1 – Da regularidade nos saldos das contas correntes e de aplicações
financeira dos recursos (1.1.10.2)
Na sequência, foi feito o cruzamento dos extratos bancários das Contas Correntes e
Contas de Aplicações Financeiras com os saldos contábeis e não constam
divergências. Seguem os quadros comparativos:
a) Contas Correntes;
1.1.10.202
N.º
1
1

Banco c/ Movimento

Código
1.1.10.202.000
1.1.10.202.001

Conforme
Contabilidade em
31.12.2020

Conta
Caixa Economica Federal Ag. 1241 C/C 00002884-1
Caixa Economica Federal Ag. 1241 C/C 00003093-5 (Filial)

TOTAL

Conforme
Extrato em
31.12.2020

Diferença
Contabilidade x
Extrato

885.072,64
2.510.773,32

885.072,64
2.510.773,32

-

3.395.845,96

3.395.845,96

-

-

b) Contas Aplicações
1.1.10.204
N.º

Aplicações Financeiras

Código

Conta

1

1.1.10.204.001

CEF

1

1.1.10.204.002

Aplicações Financeiras

TOTAL

Conforme
Contabilidade em
31.12.2020

Conforme
Extrato em
31.12.2020

Diferença
Contabilidade x
Extrato

31.488,67

31.488,67

1.514.288,62

1.514.288,62

-

1.545.777,29

1.545.777,29

-

-

Conforme demonstrado no quadro anterior, as respostas às circularizações requeridas
não oportunizaram o cruzamento as informações, tendo sido utilizado para os nossos
testes os extratos existentes.
Fica nossa recomendação para que sejam mantidos tais controles, para que esta
confrontação e validação seja sempre possível.
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VII.04.2 – Da regularidade dos saldos de Créditos relativos a Subvenções
Governamentais a receber (1.1.2)
No balancete encerrado em 31/12/2020, relativo ao período de janeiro a dezembro de
2020, um montante em créditos a receber (1.1.2) de R$ 66.198.210,20 (sessenta e
seis milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e dez reais e vinte centavos), sendo
que deste montante R$ 61.073.995,62 (sessenta e um milhões, setenta e três mil,
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) se refere ao montante
à receber pelo Contrato de Gestão nº 51/2020SES/GO/2020 SES, relativo ao Contrato
de Gestão com o Estado de Goiás, POLICLÍNICA DE POSSE - GO, ficando o total
dos créditos composto da seguinte forma:
No.

1.1.20.201.001 (-) RECURSOS CONTR. GESTÃO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS
1.1.20.201.001 CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE
02
ADITIVO
1.1.20.201.001 (-) RECURSOS CONTR. GESTÃO - 1º
03
TERMO ADITIVO
1.1.20.201.002 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
04
PIRES
01

05 1.1.20.201.005 RECURSOS CONTR. GESTÃO - HUTRIN
06
07
08
09
10

Saldo Contábil
em 31/12/2020

Contas

1.1.20.201.006 RECURSOS CONTRATOS DE GESTÃO RECUPERAÇÃO RESCISÃO
1.1.20.201.009 RECURSOS CONTR. GESTÃO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS
1.1.20.201.011 - POLICLINICA DE GESTÃO Nº 51/2020 POLICLINICA
1.1.20.208.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.20.210.001 - ISS PAGO A MAIOR

Total

-

-

39.369,36 -

Relatório
Auxiliar em
31/12/2020

Diferença em
reais

39.369,36

-

6.116.462,37

6.116.462,37

-

5.256.935,59 -

5.256.935,59

-

2.737.834,41

2.737.834,41

690.500,63

690.500,63

-

835.598,06

835.598,06

-

39.369,36

39.369,36

-

61.073.995,62

61.073.995,62

-

4,70
750,00
66.198.210,20

4,70
750,00
66.198.210,20

-

Composição do quadro:
a) Conta 1.2.20.201.005 – Contrato de Gestão do Hutrin valor de R$ 690.500,63;
b) Conta 1.1.20.201.006 – Recursos Contrato de Gestão – Recuperação de Rescisão valor de R$
835.598,06;
c) Contas 1.1.20.201.001 – Contrato de Gestão 107/2018 1º Termo Aditivo e 1.1.20.201.001 - (-)
Contrato de Gestão 107/2018 1º Termo Aditivo, resultando o valor de R$ 859.526,78;
d) Conta 1.1.20.201.11 - Policlínica de Gestão Nº 51/2020 – Policlínica valor de R$ 61.073.995,62;

Relatórios da Auditoria - DCA/3.2213-20/AUD/ROR
Demonstrações Financeiras – período findo em 31/12/2020
Instituto Cem – Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas
Goiânia - GO
Página 31 de 41

e) Saldo total a Receber de Créditos a receber (1.1.2), valor de R$ 66.198.210,20 (sessenta e
seis milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e dez reais e vinte centavos).

Utilizando-se de procedimentos alternativos de auditoria e dos controles internos
existentes no INSTITUTO CEM, foi possível validar os saldos de Subvenções
Governamentais a receber relativamente ao Contrato de Gestão da Policlínica de
Posse.

VII.05 – Dos Comentários nas CONTAS DO PASSIVO
A exemplo do comentado para as contas do ativo, subitem VII.04, também para as
contas do Passivo foram analisadas as situações de registros consolidados da
entidade em 31/12/2020.
VII.05.1 – Da regularidade dos testes realizados nas contas de fornecedores a
pagar em 2020.
De acordo com o balancete consolidado apresentado para a auditoria em 31/12/2020,
o saldo da conta de fornecedores a pagar é do montante de R$ 2.974.428,49 (dois
milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
quarenta e nove centavos).
De acordo com o relatório auxiliar apresentado para a auditoria, os saldos são iguais
aos apresentados na contabilidade, resultando assim, a confirmação do total dos
saldos.
Desta forma, conforme apresentado, os controles internos foram suficientes para
aferição dos registros analíticos com os saldos contabilizados, demonstrando

a

veracidade entre os saldos apresentados no relatório financeiro da entidade e aqueles
registrados na contabilidade, bem como foi disponibilizado um relatório do contas a
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pagar que evidenciasse e comprovasse analiticamente as contas dos fornecedores,
cabendo assim recomendar para que que continuem sendo elaborados controles
individuais por fornecedor, fato oportunizado à auditoria.
VII.05.2 – Das Obrigações com Pessoal
Na execução de nossos testes, verificamos a consistência dos saldos contidos nas
contas registradas no grupo de Obrigações com Pessoal, verificamos que no decorrer
do exercício de 2020, os salários foram devidamente registrados e pagos, restando
ao final do exercício um saldo à pagar de R$ 255.023,53 (duzentos e cinquenta e cinco
mil, vinte e três reais e cinquenta e três centavos), composto da seguinte forma:

2.1.10.205 - Obrigações com Pessoal
conta
descrição
2.1.10.205.001 Salario a Pagar
2.1.10.205.003 Rescisões a Pagar
TOTAL

saldo
236.078,01
18.945,52
255.023,53

VII.05.3 – Da Regularidade com Encargos Sociais a Recolher
Continuando nossos testes, analisamos os recolhimentos das guias de INSS, FGTS,
PIS e CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR, verificamos que todos os encargos
ocorridos no exercício de 2020 foram devidamente recolhidos, restando um montante
a recolher de R$ 122.818,78 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e dezoito reais e
setenta e oito centavos), composto da seguinte forma:

conta
2.1.10.207.001
2.1.10.207.002
2.1.10.207.003
2.1.10.207.004

2.1.10.207 - Encargos Sociais a Recolher
descrição
INSS de Folha a Recolher
FGTS de Folha a Recolher
PIS de Folha a Recolher
Contribuição Sindical a Recolher
TOTAL

saldo
89.174,27
22.113,36
6.533,77
4.997,38
122.818,78
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VII.05.4 – Do cumprimento com as Obrigações Tributárias
Continuando nos testes, em relação às contas registradas no grupo de Obrigações
Tributárias, verificamos que no decorrer do exercício de 2020, as obrigações geradas
foram devidamente provisionadas e recolhidas dentro dos prazos previstos pelas
normas, restando em 31/12/2020 um montante à ser recolhido em janeiro/2021 de R$
271.314,21 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e quatorze reais e vinte e um
centavos), conforme quadro a seguir:

conta
2.1.10.209.001
2.1.10.209.002
2.1.10.209.004
2.1.10.209.005
2.1.10.209.006

2.1.10.209 - Obrigações Tributárias
descrição
IRRF S/ Folha a Recolher
IRRF S/ Pessoa Jurídica a Recolher
ISSQN Retido a Recolher
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher
INSS Retido a Recolher
TOTAL

saldo
7.812,22
58.198,17
9.415,68
73.907,45
121.980,69
271.314,21

VII.05.5 – Das Provisões Trabalhistas
Em nossos trabalhos, foi objeto de nossas verificações as Provisões Trabalhistas
realizadas exercício de 2020, e concluímos em nossos testes que as provisões estão
devidamente registradas, sendo considerado por nós como corretas, ficando
registrado como saldo em 31/12/2020 o montante de R$ 223.023,83 (duzentos e vinte
e três mil, vinte e três reais e oitenta e três centavos), conforme quadro a seguir:

conta
2.1.10.213.001
2.1.10.213.002
2.1.10.213.003
2.1.10.213.004
2.1.10.213.005
2.1.10.213.006
2.1.10.213.007
2.1.10.213.008

2.1.10.213 - Provisões Trabalhistas
descrição
Férias e Encargos
13º Salario e Encargos
Demais Provisões Trabalhista
Provisão INSS S/ Férias
Provisão INSS S/ 13º Salario
Provisão PIS S/ Férias e 13º Salario
Provisão FGTS S/ Férias
Provisão FGTS S/ 13º Salario
TOTAL

saldo
52.769,31
39.622,70
96.802,20
14.669,76
11.015,13
753,94
4.221,27
3.169,52
223.023,83
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VII.05.6 – Da análise dos registros nas contas do grupo do Patrimônio Líquido
com inclusão do resultado do período auditado (2.6)
O grupo do Patrimônio Líquido encerrou o exercício de 2019 com saldo de R$
1.247.807,37 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sete reais e
trinta e sete centavos), após registro de aumento de capital no valor de R$ 20.671,41
(vinte mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) conforme
demonstrado na DMPL e incorporação do superávit do exercício no montante de R$
R$ 2.185.786,44 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis
reais e quarenta e quatro centavos), o Patrimônio Líquido da entidade encerrou o
exercício de 2020 com um montante de R$ 3.454.265,22 (três milhões, quatrocentos
e cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos).
VII.06 – Da provisão contábil das ações Passivas sobre os Processos em
Andamento nas esferas Administrativas e Judiciais
Visando testar a contabilização das provisões sobre possíveis obrigações passivas,
foi solicitado ao setor jurídico da instituição, esclarecimentos acerca dos processos
em andamento, tanto na área administrativa quanto judicial, informando-nos a fase do
andamento, o valor em discussão e uma estimativa de êxito dentro dos parâmetros
preconizados pela CVM, que determinam possíveis provisões.
Referidas normas, ao tratar da possibilidade de êxito, prevê informações para os
passivos como Possível, Provável e Remota, e para os ativos como praticamente
certo, provável mas não praticamente certo e não provável, solicitando ainda que para
todos os eventos informados, fosse feita justificativa sobre cada uma das posições
declaradas.
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Especificamente para os eventos Passivos, cabe provisionar a possibilidade de perda
“Provável” e constar em Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras os
processos na condição de possibilidade de perda “Possível”.
Conforme as normas de auditoria e explicações do parágrafo anterior, as respostas
têm

como

objetivo,

avaliar

a

necessidade

de

provisionamento

contábil,

particularmente para os eventos passivos, já que para os ativos, apenas para
confrontação com os controles internos e por consequência, caso já existente,
também registro contábil.
De acordo com as respostas obtidas na circularização com os Advogados do Instituto
CEM, conforme síntese do Anexo VIII – Instituto CEM Relatório Jurídico – 2020,
foi-nos reportado da existência de um total de 14 (quatorze) processo do tipo passivo
que somam um montante de R$ 1.219.900,00 (um milhão, duzentos e dezenove mil e
novecentos reais), sendo: 11 (onze) na situação de Perda Provável na importância de
R$ 1.132.000,00 (um milhão e cento e trinta e dois mil), o que demanda provisão na
contabilidade e divulgação em Notas Explicativas e 3 (três) como sendo Perda
Possível no valor total de R$ 87.900,00 (oitenta e sete mil e novecentos reais), o que
exige apenas divulgação em notas explicativas. Conforme quadro resumo abaixo:

RISCO
Provável
Possível
Remoto
TOTAL

QTD
11
0
3
14

Valor da Ação
Judicial
1.091.507,71
88.024,11
1.179.531,82

Valor estimado
do Débito em
12/2020 (*)
1.132.000,00
87.900,00
1.219.900,00

Em nossos testes, efetuamos o confronto dos valores apurados no relatório fornecido
pelo departamento jurídico com os valores contidos na contabilidade, e verificamos
que o Instituto CEM não possui provisão para passivos contingentes, conforme
mencionado no quadro e parágrafo anterior, as ações de RISCO PROVÁVEL que
somam R$ 1.132.000,00 (um milhão e cento e trinta e dois mil), devem ser
devidamente provisionados.
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VII.07 – Dos Comentários nas CONTAS DE RESULTADO
Assim como nas contas do ATIVO, procedemos análises nas contas de resultado,
conforme saldos apresentados no balancete e DRE disponibilizados para nossa
equipe.
VII.07.1 – Dos testes realizados quanto às Receitas e os repasses e provisões
do ano de 2020.
Compondo fase dos trabalhos de auditoria, foi efetuada análise nas receitas do
período de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Inicialmente cabe destacar que a única receita registra na contabilidade do Instituto
CEM é oriunda do Contrato de Gestão da Policlínica de Posse que originalmente
aprovado pela entidade e firmado pela Superintendência de Gestão, Planejamento e
Finanças / Gerência de Licitações, Contratos e Convênios, num total de R$
68.633.095,54 (sessenta e oito milhões, seiscentos e trinta e três mil noventa e cinco
reais e cinquenta e quatro centavos), foi liberado até o dia 31/12/2020 um total de R$
7.559.099,92 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, noventa e nove reais
e noventa e dois centavos). Segue as disposições contratuais e as demonstrações
dos cálculos apresentados a auditoria para efeito de comparação com o previsto e o
contabilizado.
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CONTA: RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO
POLICLÍNICA DE POSSE - GO

DATA
07/10/2020
06/11/2020
16/11/2020
07/12/2020
21/12/2020

DESCRIÇÃO
REPASSE VERBA HOSPITALAR
RECEBIMENTO REPASSE FINANCEIRO VERBA HOSPITALAR
RECEBIMENTO REPASSE FINANCEIRO VERBA HOSPITALAR
RECEBIMENTO REPASSE FINANCEIRO VERBA HOSPITALAR
REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR
TOTAL

Nº 51/2020 –

VALOR
169.779,01
3.311.609,89
1.492.023,82
1.657.804,24
927.882,96
7.559.099,92

Conforme demonstrado no quadro acima, verificasse que a entidade recebeu um
montante de R$ 7.559.099,92 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil,
noventa e nove reais e noventa e dois centavos).
VII.07.2 – Do Balancete do período de janeiro a dezembro de 2020 do Centro de
Custo Policlínica de Posse apresentado para a auditoria
Finalizando os comentários acerca dos resultados apresentados na movimentação
financeira do período disponibilizadas para a auditoria realizar os testes em sua
movimentação, como já afirmado anteriormente, cabe ressaltar mais uma vez que os
testes foram exclusivos do Centro de Custo da Policlínica de Posse, do período de
janeiro a dezembro de 2020, não se atendo às demais movimentações financeiras do
próprio Instituto CEM para o ano de 2020 que não digam respeito ao Centro de Custo.
Também a entidade providenciou uma Demonstração Financeira na data de
31/12/2020, bem como uma Demonstração do Resultado do Período, (Anexos II e III),
especificamente para o centro de custo em comento.
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VIII.08 – Dos comentários sobre a situação financeira, patrimonial e econômica
conforme Balanço encerrado em 31/12/2020.
Ao final dos trabalhos de auditoria da movimentação financeira cobrindo o período de
janeiro a dezembro de 2020, tomando-se por base os dados contidos em nossos
papéis de trabalho e aqueles divulgados pela entidade, podem-se tecer as seguintes
considerações, considerando mais uma vez que os dados são aqueles constantes das
demonstrações financeiras consolidadas apresentadas:
a) Situação Financeira:
O montante dos direitos circulantes da instituição é de R$71.298.430,75
(setenta e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta reais
e setenta e cinco centavos). Já as obrigações circulantes totalizam R$
3.910.000,31 (três milhões, novecentos e dez mil reais e trinta e um centavos).
Comparando os dois valores (Circulantes Ativos e Passivos), verifica-se que
existe solvência no valor de R$ 67.388.430,44 (sessenta e sete milhões,
trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e quatro
centavos).
b) Situação Patrimonial/Investimentos:
Não haviam registro de Bens do Imobilizado constantes no grupo Ativo Não
Circulante em 31/12/2019.
Assim sendo, no curso do ao ano de 2020, teve acréscimo de R$ 64.451,20
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos),
referente à imobilizado em andamento.
c) Situação Econômica:
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O Superávit em suas operações apurado em 2020, foi de R$ 2.185.786,44 (dois
milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta
e quatro centavos), levado para a conta de Superávit/Déficit Acumulados,
conforme registros contábeis.
VIII.09 – Notas Explicativas – Provisões Trabalhistas
Ao analisarmos as Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras do Instituto
CEM, verificamos no item “4” da letra “e” da nota nº 3, denominada de Provisões
Trabalhistas, trata das provisões de salários, 13º salário e seus encargos inerentes a
folha de pagamento, foi mencionado que as despesas com os funcionários da
Policlínica de Posse foi provisionada apenas até o mês de novembro/2020, uma vez
que a partir do mês de dezembro/2020 os referidos funcionários estariam na folha de
pagamento da filial, fomos informados que devido a esta mudança foi necessário
realizar a rescisão dos funcionários com a Matriz do Instituto CEM e a recontratação
pela Filial, e que até o fechamento do exercício, a entidade não havia repassado à
contabilidade o devido valor das provisões, ficando tais valores para serem
provisionados no mês de janeiro/2021.
IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS
No trabalho de auditoria desenvolvido para o período janeiro a dezembro de 2020 com
base nas Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31/12/2020, foram
desenvolvidos os testes preconizados pela auditoria, com análises documentais, nos
relatórios e controles auxiliares que nos foram disponibilizados.
Não obstante o detalhamento dos pontos julgados pela auditoria como merecedores
de exposição para conhecimento dos gestores da entidade, cabe finalmente
mencionar que, com exceções das mencionadas no item VII.06, as operações
testadas não resultaram em divergências, conforme amplamente demonstrado neste
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relatório, relativo às operações e seu registro na contabilidade, bem como sua
validade.
Ao apresentar este relatório, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de prestar
nossos serviços, na expectativa de que os mesmos possam ser utilizados para o
crescimento da entidade.
É o relatório.
Aparecida de Goiânia - GO, 21 de janeiro de 2021.
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC: GO-000757/O-6
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X – ANEXOS
Anexo I - Balancete - Instituto CEM;
Anexo II - Balanço - Instituto CEM;
Anexo III - D. R. E. - Instituto CEM;
Anexo IV - DMPL - Instituto CEM;
Anexo V - Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras - Instituto CEM;
Anexo VI - Balancete 01 a 12 - Policlínica;
Anexo VII - BP e DRE 2020 - Policlínica;
Anexo VIII - Relatório Jurídico - Instituto CEM;
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