














































































 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

       Curitiba | PR | +55 41 3322-9982      Belo Horizonte | MG | +55 31 3291-2950       São Paulo | SP | +55 11 3627-3226  

                                          www.grunitzky.com.br                     contato@grunitzky.com.br   

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
Aos 
Administradores da 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA 
Juiz de Fora - MG 
 
Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

JUIZ DE FORA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 

as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de 

suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS e sem finalidade de lucros. 
 
Base para Opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações 

Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 

auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Ênfase 

Chamamos a atenção à nota explicativa nº 20, que descreve que a entidade se encontra com 

patrimônio líquido ajustado insuficiente em relação a sua necessidade de capital regulatório, 

bem como apresenta capital circulante líquido negativo e aumento expressivo de capital de 

terceiros sobre o capital próprio. Em decorrência destas situações, a entidade assinou um 

termo de assunção de obrigações econômico-financeiras junto ao órgão regulador. Nossa 

opinião não contém ressalva relacionada a esses assuntos. 
 
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do 

Auditor  

A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data 

deste relatório, 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.  
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 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 o nosso conhecimento 

obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.  

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da 

administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. 

Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 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 da 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; 
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• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade; 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 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. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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. 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2023. 

 

 

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC-PR Nº 4552/O-5 S/MG 

CVM 7862 

 

 

 

 

 

MOACIR JOSÉ GRUNITZKY 
CRC PR-025.759/O-1 S/MG 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

 DE JUIZ DE FORA 

CNPJ 21.575.709/0001-95 

 

Juiz de Fora - MG 

 

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA 

DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
(Relatório Circunstanciado sobre o Programa de 

Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

       Curitiba | PR | +55 41 3322-9982      Belo Horizonte | MG | +55 31 3291-2950       São Paulo | SP | +55 11 3627-3226  

                                          www.grunitzky.com.br                     contato@grunitzky.com.br   

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES SOBRE O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS 

 

Ilmos. Srs. 

Diretores da 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA 

Juiz de Fora - MG 

 

Introdução 

Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada para 

atestar a adequação e fidedignidade das informações referentes às despesas com os 

programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, referentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2021. Essas informações foram preparadas sob a 

responsabilidade da entidade. Nossa responsabilidade é a de emitir um relatório de 

asseguração limitada sobre essas informações, conforme previsto no inciso I, do artigo 7º, 

da Instrução Normativa Conjunta DIOPE/DIPRO nº 7, de 23 de novembro de 2012, da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 

Procedimentos de Asseguração Limitada 

Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a NBC TA 

ESTRUTURA CONCEITUAL -“Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração” e 

NBC TO 3000 - “Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão”, emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade. 

Os procedimentos de asseguração limitada compreenderam: (a) o planejamento dos 

trabalhos considerando a relevância e o volume de informações; (b) a verificação dos valores 

referentes às despesas contabilizadas com programas para promoção da saúde e prevenção 

de riscos e doenças; e (c) a verificação da documentação comprobatória dos gastos do 

programa cadastrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 

Critérios de Elaboração das Informações e Limitações 

Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada 

para atestar a adequação e fidedignidade das informações referentes às despesas com os 

programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, referente ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2021, conforme valores e detalhamento das despesas a seguir: 

- Denominação dos Programas: Programa de Gerenciamento de Idosos Crônicos com o 

número do formulário de cadastramento na ANS 134459 e Programa Saúde Integral 

PLASC com o número do formulário de cadastramento na ANS 123359. 
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Detalhamento das Despesas no Exercício de 2021- 

Conta 441519011: 

Programa de 

Gerenciamento 

de Idosos 

Crônicos 

Programa 

Saúde Integral 

PLASC 

TOTAL R$ 

Salários, honorários, encargos e benefícios dos 

profissionais que prestam serviços voltados 

especificamente para o programa de promoção da 

saúde e prevenção de riscos e doenças; 1.007.276,54 166.140,52 1.173.417,06 

Despesas e investimentos em infraestrutura específica 

para o desenvolvimento do programa para promoção 

da saúde e prevenção de riscos e doenças (aluguéis, 

equipamentos, materiais, luz, gás, telefone, internet, 

etc.). 243.446,00 39.820,01 283.266,01 

Total 1.250.722,54 205.960,53 1.456.683,07 

O presente relatório decorre da aplicação dos procedimentos estabelecidos pelas normas de 

auditoria independente, bem como de outros procedimentos de revisão que julgamos 

necessários, nas circunstâncias. Essa revisão foi efetuada, substancialmente por meio de 

indagação e discussão com os administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira 

e operacional da entidade, bem como testes de verificação e inspeção de documentação 

comprobatória ou outras evidências obtidas no curso dos trabalhos. A aplicação dos 

procedimentos descritos não significa que seja possível identificar eventuais informações e 

ocorrências que tenham sido deliberadamente ocultadas pela administração da entidade. 

Contudo, o trabalho foi conduzido com observância às normas profissionais do auditor 

independente estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Dessa forma, nossas 

verificações não devem ser tomadas como garantia da inexistência de erros (incorreções não 

intencionais) ou irregularidades (erros intencionais ou fraudes). Por se tratar de uma revisão 

limitada de informações, os procedimentos aplicados não representam um estudo específico 

para avaliar a eficácia do sistema de controle interno da entidade e não têm o propósito de 

expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis apresentadas pela entidade e nem 

sobre outras informações complementares requeridas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar- ANS. Consequentemente, não estamos expressando opinião quanto à 

suficiência dos procedimentos descritos neste relatório em relação a quaisquer outros 

propósitos. A responsabilidade pela implantação e manutenção de um sistema de controles 

internos que atenda às necessidades da entidade e propicie a adequada apuração de suas 

obrigações é da administração da entidade. O presente relatório se restringe às informações 

e resultados dos testes seletivos, obtidos durante o curso dos trabalhos executados, cuja 

abrangência foi mencionada anteriormente. 

 

Conclusão 

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhuma modificação relevante 

que deva ser feita, nos registros contábeis referentes às despesas com os programas para 

promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2021, para que não estejam de acordo com as determinações da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. 
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Outras Responsabilidades de Informação e Usuários Previstos 

O presente relatório destina-se exclusivamente ao uso e informação da administração da 

entidade e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sendo destinado a uso, nem 

podendo ser utilizado por outras partes que não tenham familiaridade com as normas 

relacionadas ao programa para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, cabendo 

observar que a avaliação histórica da eficácia dos controles internos relacionados com essa 

atividade não é relevante para períodos futuros, devido ao risco dos controles internos se 

tornarem insuficientes, em decorrência de mudanças de condições ou da eventual diminuição 

do grau de cumprimento das diretrizes e procedimentos. 

 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC PR-004.552/O-5 S/MG 

CVM 7862 

 

 

 

 
 

MOACIR JOSÉ GRUNITZKY 

CRC PR-025.759/O-1 S/MG 



 

Av. Francisco Sales, 1.614 - sala 705. Santa Efigênia – CEP 30.150-224 - Belo Horizonte - MG 
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PARECER ATUARIAL SOBRE AS PROVISÕES TÉCNICAS CONSTANTES NAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 

À  

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA 

Juiz de Fora, MG 

 

1- Examinamos as demonstrações financeiras da Operadora SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ 

DE FORA, CNPJ 21.575.709/0001-95, Registro na ANS 34.280-7, referentes ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2022, compreendidas por: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 

Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores das provisões técnicas atuariais contidas 

nessas demonstrações financeiras, calculadas com base em Nota Técnica Atuarial de Provisão – 

NTAP, em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS nº 528/22 e suas alterações. 

 

2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas Técnicas Atuariais aplicáveis à 

Operadora, assim definidas pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS, restritos a: (a) avaliação 

dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS  

nº 393/15 e suas alterações, no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas 

em Nota Técnica Atuarial de Provisões – NTAP. 

 

3- A Operadora possui Nota Técnica Atuarial de Provisão vigente em dezembro/2022 para:  

 

• Provisão de Remissão comunicada à ANS formalmente no Termo de Responsabilidade 

Atuarial do 4º trimestre de 2021.  O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2022 

para essa provisão é de R$ 285.968,47, o qual divide-se em R$ 170.825,17 de obrigações a 

curto prazo e R$ 115.143,30 de obrigações a longo prazo. 

 

• Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) – Outros Prestadores comunicada à 

ANS formalmente no Termo de Responsabilidade Atuarial do 3º trimestre de 2016. O 

montante integral apurado em 31 de dezembro de 2022 para essa provisão é de  

R$ 2.112.790,99. 

 

• Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados no Sistema Único de Saúde (PEONA-SUS) 

autorizada pela ANS por meio do Ofício nº: 2004/2022/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-

DIOPE/DIOPE, de 23/11/2022. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2022 

para essa provisão é de R$ 774.842,26. 
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4 - Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente o 

registro dos valores das provisões técnicas calculados por NTAP vigente em dezembro/2022 e 

informados à Operadora.  

 

Belo Horizonte, 10 de março de 2023. 

 

Plurall Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar Ltda 

CIBA nº 83 

 

 

 

   

 

Marcos Vinicius Santos de Carvalho 

Coordenador Técnico-Atuarial  

MIBA/MTE nº 3.026 

Beatriz Resende Rios da Mata Pfeilsticker 

Diretora Técnica e Responsável Técnico-Atuarial 

MIBA/MTE nº 1.474 

 




