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Jaboticabal
A GAZETA

Representativi-
dade, solidarie-
dade, comprome-
timento e até um 
toque de audácia 
foram palavras 
impulsionadoras 
para um grupo de 
mulheres que es-
peravam mais es-
paço nos meios 
políticos e sociais 
de Jaboticabal. 
Mulheres que se 
organizaram para 
colocar em prática 
seus ideais, nas-
cendo no ano de 
2020, o Movimento 
Elas Apoiam Elas, 
com as integran-
tes atuais, Claudia 
Ribeirinho, Naracy 
Zeviani e Patricia 
Villata, além de ou-
tras apoiadoras em 
ações. 

Presidente do Legislativo homenageia as 
integrantes do Movimento Elas Apoiam 

Elas no mês das Mulheres

LEIA + PG 04
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS 

DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO 
VICENTE DE PAULO de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na 
Praça Maria Gaglianone, nº 120, Bairro Jardim Independência, 
por intermédio de sua Diretoria Executiva, devidamente represen-
tado por seu Presidente, o Senhor José Francisco Baratela, vem 
notifi car todos os Associados Contribuintes e Participativos, da 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na Sede desta 
Organização Social, no endereço supracitado, às 17h30 a Primeira 
Convocação e às 18h a Segunda Convocação, no dia 21 de Março 
de 2022, em cumprimento ao Disposto no Art. 16 do Estatuto So-
cial, com a seguinte ordem do dia:

Atualização do Regimento Interno da Associação das Damas 
de Caridade de São Vicente de Paulo.

Jaboticabal, 05 de Março de 2022.
JOSÉ FRANCISCO BARATELA
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Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Fraco ou forte: depende do que você pensa. 

Por muitas vezes, 
tenho trazido, aqui, 
abordagens sobre o 
poder do que pensa-
mos e sentimos. Es-
sas duas expressões 
do ser espiritual são 
suas ferramentas de 
realização íntima e, 
igualmente, de suas 
ações. 

O Espírito Joanna de 
Ângelis, no livro ‘Mo-
mentos de Felicidade’, 
traz a lição chamada 
‘Pensamento e Vida’, 
através da psicografi a 
de Divaldo Franco. Ela 
resume, de forma ex-
traordinária, a aten-
ção, a vigilância que 
devemos ter diante 
do que pensamos. Ser 
fraco ou forte depen-
de muito do que você 
pensa. 

“O homem pode ser 
considerado o pensa-
mento que exterioriza, 
fomenta e nutre. Con-
forme a sua paisagem 
mental, a existência 
física será plasmada, 
face ao vigor da ener-
gia direcionada.

O pensamento é a 
manifestação do an-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

JOSÉ ROBERTO BOT-
TINO

(ADVOGADO)

O diabo tem advoga-
do?

Ele precisa de um?
Claro que não!
Os seus atos e atitu-

des são indefensáveis, 
são injustifi cáveis.

Não há excludentes 
ou dirimentes.

Inexiste legítima de-
fesa.

“O ADVOGADO DO DIABO”

Não há dois direitos 
em jogo, à modo que 
um deles deve preva-
lecer.

O advogado defende 
o criminoso. Não de-
fende o crime.

Compreende a causa 
que levo à prática do 
crime.

Por isso, não pode 
ser capacho do crime. 
Quando se confunde 
com o crime, quando 
se torna partícipe, dei-
xa de ser advogado e 
passa a ser co-autor 
do crime. Portanto, cri-
minoso.

Ao defender o cri-
minoso, utilizando-se 
da lei, procura obter a 
menor pena; observa 
se as prescrições pro-

cessuais foram obede-
cidas, se a prisão em 
fl agrante preenche os 
requisitos legais ou se 
eles foram maculados.

Enfi m, vê o que a lei 
confere ao cliente e 
pede a sua aplicação.

Então, por que tanto 
se fala em “O advogado 
do diabo”?

Quem é ele?
Aonde nasceu a fra-

se?
Qual a etimologia da 

palavra?
Onde se as encontra 

no Direito e na histó-
ria?

Vamos lá!
Em 1587, estando 

papa Sisto, havia a in-
quisição, período ne-
gro da história de hu-

manidade e da religião.
Então, Sisto, criou o 

cargo que foi denomi-
nado de “promotor fi -
dei”.

Mas, qual era a sua 
função, a sua ativida-
de, o seu trabalho?

Era, nos processos 
de canonização de be-
atos e santos, apresen-
tar provas, argumen-
tos e teses contrárias 
à beatifi cação do can-
didato.

Assim, o “promotor 
fi dei”, passou a ser 
chamado de “O advo-
gado do diabo”.

Nós, advogados, 
nada temos com isso, 
mas, pejorativamen-
te, por ignorância, 
má fé ou incultura, 
alguns colegas são 
chamados de advoga-
do do diabo.

seio espiritual do ser, 
não uma elabora-
ção cerebral do cor-
po. Sendo o Espírito 
o agente da vida, nos 
intrincados painéis da 
sua mente se originam 
as ideias, que se ma-
nifestam através dos 
impulsos cerebrais, 
cujos sensores cap-
tam a onda pensante 
e a transformam, dan-
do-lhe a expressão e 
forma que revestem o 
conteúdo e que se faz 
portadora.

O homem de bem, 
pensando correta-
mente como consequ-
ência da sua realidade 
interior, progride, adi-
cionando forças à pró-
pria estrutura. A cria-
tura de constituição 
moral frágil, por efei-
to das suas constru-
ções mentais infelizes, 
envolve-se nas teias 
dos pensamentos per-
turbadores e passa a 
estados tumultuados, 
doentios.

Como resultado, 
conclui-se que o Es-
pírito e não o corpo, 
é fraco ou forte, con-
forme o conteúdo dos 
pensamentos que ela-
bora e a que se entre-
ga.

O pensamento é for-
ça. Por isso, atua de 
acordo com a direção, 
a intensidade e o signi-
fi cado próprios. A du-
ração dele decorre da 
motivação que o cons-

titui, estabelecendo a 
constância, a perma-
nência e o direciona-
mento do que possui 
como emanação da 
aspiração íntima. O 
pensamento são os 
fenômenos cognitivos 
que procedem do ser 
real.

Pensa no amor; e te 
sentirás afável. Cultiva 
a ideia do progresso, 
e terás estímulo para 
porfi ar, logrando êxito 
nos empreendimen-
tos. Sustenta a ideia 
do bem, e descobrirás 
quão ditoso és como 
fruto do anelo vitaliza-
do.

Se pensas no medo, 
ele assoma e te domi-
na. Se dás atenção ao 
pessimismo, tornas-te 
incapaz de realizações 
ditosas. Se te preocu-
pas com o mal, perma-
necerás cercado de 
temores e problemas. 

Se agasalhas as ideias 
enfermiças, perderás 
a dádiva da saúde.

Tudo pode ser al-
terado sob a ação do 
pensamento. Vibração 
que sintoniza com on-
das equivalentes, o teu 
pensamento é o gera-
dor das tuas ações, e 
estas, as modeladoras 
da tua vida. Pensa-
mento e vida, pois, são 
termos da equação 
existencial do ser hu-
mano.”

****

VIBRAÇÕES DO PAS-
SE E PARA FLUIDIFI-
CAÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorja-
boticabal

Terças, às 20h - Es-
tudo de O Livro dos Es-
píritos

Sábados, às 18h - 
Comentário e Refl exão 
do Evangelho

Make up

Tanto para o dia 
quanto para a noite, 
a maquiagem natural 
segue em alta. Cha-
mada de make Beau-
ty, isso é, sem esforço, 
essa é uma maquiagem 
leve, que não esconde 
a naturalidade do ros-
to, deixando à mostra 
detalhes como sardas, 
pintas e outras nu-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

ances que constróem 
a identidade de cada 
pessoa. 

A ideia dessa ma-
quiagem é ressaltar 
aquilo que você mais 
gosta e dar destaque 
à sua beleza natural. 
Vale investir em uma 
base leve e dar desta-
que àquilo que você 
acha mais interessan-
te no seu rosto, seja 
o olhar, os lábios ou 
mesmo o formato do 
rosto, com contornos 
mais delineados.

Importante ressal-
tar que mesmo uma 
maquiagem mais leve, 
ainda pede uma fi nali-
zação que dê seguran-
ça para ir da cerimô-
nia de um casamento 
à qualquer outra festa 
sem problemas – ainda 
mais pensando no cli-
ma do nosso país.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 83, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 - Autoriza cumprimento de horário especial 
de servidora estudante.
Nº 84, DE 03 DE MARÇO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia 
ao servidor Marco Antonio de Almeida.
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O vereador Prof. Jo-
nas (Republicanos) come-
morou, por meio de suas 
redes sociais, a recente 
destinação de emendas 
parlamentares conquista-
das por meio do Deputado 
Estadual Sebastião San-
tos. Parte dos recursos, 
que somam mais de R$ 
500 mil, vai para a aqui-
sição de um mamógrafo, 
no valor de R$ 300 mil. O 
equipamento deve contri-
buir na eliminação da fi la 
de espera atual de mais de 
mil mulheres que aguarda 
para realizar o exame.

O vereador destacou 

Prof. Jonas comemora emendas parlamentares 
para compra de mamógrafo e reformas dos CIAFs I e VII

que “uma das mais im-
portantes e difundidas 
ferramentas para o ras-
treamento do câncer de 
mama em mulheres as-
sintomáticas é a mamo-
grafi a”. Ele ressalta, po-
rém, que o acesso a esse 
tipo de exame “não é am-
plamente garantido, no-
tadamente no âmbito do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Esse mamógrafo 
conseguirá atender 35 
mil exames dando a pos-
sibilidade de uma saúde 
mais digna para a popu-
lação”.

Jaboticabal também foi 

contemplada com uma 
emenda no valor de R$ 
200 mil, para reforma 
do CIAF I (Luiz Alberto 
Bernal) e CIAF VII (Aline 
Kamla), o que “deve tra-
zer melhorias estrutu-
rais e segurança para 
as pessoas que ali tra-
balham e para a popu-
lação que necessita de 
atendimento digno. Como 
vereador, sinto orgulho 
em poder contribuir com 
essas conquistas e pro-
porcionar cada vez mais 
qualidade de vida para 
a população”, concluiu o 
parlamentar. 

“O que me conso-
la na minha angústia 
é isto: que a tua pa-
lavra me vivifi ca” (Sl 
119.50).

A Palavra de Deus é 
inspirada, sua origem 
é divina, é inerrante, 
nela não contém er-
ros nem contradição, 
é infalível, ela não 
pode falhar, é efi caz, 
ela sempre cumpre 
os propósitos para os 
quais Deus a designou.  
O texto acima fala-nos 
sobre verdades, im-
portantes para nossa 
vida. 

A PALAVRA DE DEUS NOSSO CONSOLO DIARIO

 

 

 

 

                 A PALAVRA DE DEUS NOSSO CONSOLO DIARIO. 
 
“O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me 
vivifica” (Sl 119.50). 
A Palavra de Deus é inspirada, sua origem é divina, é inerrante, nela não 
contém erros nem contradição, é infalível, ela não pode falhar, é eficaz, 
ela sempre cumpre os propósitos para os quais Deus a designou.  O texto 
acima fala-nos sobre verdades, importantes para nossa vida.  

Ela deixa claro aos filhos de Deus que eles não são poupados da 
angústia. A vida não é indolor. O percurso entre o berço e a sepultura 
está cheio de dor. Em segundo lugar, os filhos de Deus são consolados na 
angústia. O salmista não apenas destaca sua angústia, mas também 
ressalta o consolo que recebeu.  

Há bálsamo para os filhos de Deus. Ele é poderoso para enxugar nossas 
lágrimas, aliviar nossas dores e trazer-nos alívio e conforto. Quando nos 
sentimos abatidos, ele nos levanta; quando nos sentimentos fracos, ele 
nos carrega no colo. Em terceiro lugar, ela é o grande instrumento que 
Deus usa para nos consolar e nos vivificar.  

É pela Palavra que somos chamados à salvação. Ela é a divina semente, 
por meio da qual nascemos de novo. Ela, como luz, clareia as cavernas 
do nosso coração. Como fogo, queima os entulhos do nosso coração. Ela 
restaura a alma e ilumina os olhos. Ela dá sabedoria aos simples e alegra 
o coração. Ela nos dá discernimento.  A Palavra de Deus é poderosa. Ela 
despede chamas de fogo e faz tremer o deserto. Ela é viva, irresistível e 
vitoriosa. 

 

Ela deixa claro aos 
fi lhos de Deus que eles 
não são poupados da 
angústia. A vida não é 
indolor. O percurso en-
tre o berço e a sepul-
tura está cheio de dor. 
Em segundo lugar, os 
fi lhos de Deus são con-
solados na angústia. O 
salmista não apenas 
destaca sua angústia, 
mas também ressalta 
o consolo que recebeu. 

Há bálsamo para os 
fi lhos de Deus. Ele é 
poderoso para enxu-
gar nossas lágrimas, 
aliviar nossas dores 
e trazer-nos alívio e 
conforto. Quando nos 
sentimos abatidos, ele 
nos levanta; quando 
nos sentimentos fra-
cos, ele nos carrega 

no colo. Em terceiro 
lugar, ela é o grande 
instrumento que Deus 
usa para nos consolar 
e nos vivifi car. 

É pela Palavra que 
somos chamados à sal-
vação. Ela é a divina se-
mente, por meio da qual 
nascemos de novo. Ela, 
como luz, clareia as ca-
vernas do nosso cora-
ção. Como fogo, queima 
os entulhos do nosso 
coração. Ela restau-
ra a alma e ilumina os 
olhos. Ela dá sabedoria 
aos simples e alegra o 
coração. Ela nos dá dis-
cernimento.  A Palavra 
de Deus é poderosa. 
Ela despede chamas 
de fogo e faz tremer o 
deserto. Ela é viva, irre-
sistível e vitoriosa.

Na próxima segun-
da-feira (07/03), os 
vereadores se reúnem 
em sessão ordinária, 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, para a 
discussão e votação de 
dois projetos pautados 
para a Ordem do Dia. 
Entre eles está o Proje-
to de Lei nº 166/2022, 
de autoria do Executi-
vo Municipal, que tra-
ta sobre a remoção de 
veículos abandonados 
nas vias e espaços pú-
blicos do município.

Segundo o texto 
apresentado, serão 
considerados veículos 
abandonados aque-
les se encontram es-
tacionados em vias e 
espaços públicos por 
mais de 30 dias; que 
esteja em mau estado 
de conservação, sinais 
visíveis de ferrugem, 
etc; sem equipamentos 

Vereadores votam projeto que permite 
remoção de veículos abandonados nas vias e 

espaços públicos do município
obrigatórios e aces-
sórios; sem qualquer 
uma das placas de 
identifi cação. O prazo 
de 30 dias será consi-
derado a partir da de-
núncia feita por qual-
quer cidadão ao poder 
público municipal e 
constatado o abando-
no por parte da autori-
dade de trânsito, dire-
tor ou seus agentes. 

Em caso de consta-
tação de abandono, o 
proprietário deverá 
ser notifi cado via pos-
tal para a retirada, que 
não poderá, conforme 
o projeto, ser inferior 
a 30 dias. Caso o veí-
culo não seja retirado, 
ou não haja como iden-
tifi car o proprietário, o 
órgão com circunscri-
ção sobre a via poderá 
solicitar a remoção do 
veículo. Ainda de acor-
do com o texto, o mu-

nicípio deverá fi rmar 
convênio com a empre-
sa credenciada para 
a remoção do veículo 
ao pátio credenciado. 
Decorrido 60 dias da 
remoção do veículo, e 
este não seja retirado 
pelo proprietário, o ve-
ículo deve ir a leilão.

Os parlamentares 
também devem dis-
cutir e votar, em úni-
co turno, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
36/2022, de autoria da 
vereadora Val Barbie-
ri (PRTB), que institui 
placas comemorativas 
pelos 30 anos de fun-
dação da instituição 
Recanto Menina. De 
acordo com a propos-
ta, a Câmara deverá 
confeccionar 30 pla-
cas que serão entre-
gues em sessão solene 
na primeira semana do 
mês de abril de 2023, a 

pessoas indicadas por 
uma comissão forma-
da pela vereadora au-
tora da proposta, além 
de dois representantes 
da entidade homena-
geada.

A sessão começa às 
20 horas com trans-
missão ao vivo pelo 
canal da Câmara no 
YouTube (https://www.
youtube.com/Cama-

raMunicipaldeJaboti-
cabal), com retrans-
missão pelo Facebook 
( ht t p s : // w w w. f a c e -
book.com/CamaraJa-
boticabal).

Moradores de Jaboticabal podem participar de curso 
gratuito de formação de eletricistas da CPFL Paulista 

As inscrições estão aber-
tas até 18 de março e podem 
participar homens e mulhe-
res da cidade e das vizinhas 
Bebedouro, Serrana, Monte 
Alto e Ribeirão Preto

Jaboticabal, 2 de março 
de 2022. Moradores de Ja-
boticabal, Bebedouro, Ser-
rana, Monte Alto e Ribeirão 
Preto, podem participar do 
curso gratuito de Formação 
de Eletricistas de rede de 
Distribuição oferecido pela 
CPFL Paulista em parceria 
com a Elo Energia e iniciar 
o ano aprendendo uma nova 
função. Serão 16 vagas gra-
tuitas para homens e mulhe-
res, que acontecerão entre 
maio e setembro, no período 
noturno, de segunda a sába-
do. 

Obedecendo os critérios 
da Organização Mundial de 
Saúde, os decretos estaduais 
e municipais de quarentena 
e contenção da Covid-19, as 
aulas teóricas serão reali-
zadas de maneira on-line, a 
partir de 16 de maio, de se-
gunda a sexta-feira, das 18h 
às 22h, e aos sábados, das 8h 
às 18h. Por isso, é preciso ter 
acesso a computador e inter-
net para o acompanhamento 
do curso. Já as aulas práti-

cas, entre maio e setembro, 
devem acontecer no Centro 
de Treinamento da CPFL em 
Ribeirão Preto, nos mesmos 
horários das aulas teóricas. 

Processo seletivo. Duran-
te o processo, entre março 
e maio, haverá teste psicoló-
gico, em altura (prática), en-
trevista e avaliação médica, 
etapas comuns em todas as 
capacitações deste tipo. Para 
ingressar no curso, é preciso 
ter no mínimo 19 anos, ensi-
no fundamental completo e 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) de categoria B, 
válida e defi nitiva.  

A participação na capaci-
tação não garante vaga no 
quadro de colaboradores do 
Grupo CPFL.

Os locais dos processos 
seletivos serão informados 
após avaliação e aprovação 
das inscrições. Para parti-
cipar do curso, a candidata 
precisa ter sido aprovada em 
todas as etapas do processo 
seletivo e apresentar cópia 
do CPF, RG e certifi cado de 
conclusão do Ensino Funda-
mental. 

A escola de eletricistas da 
CPFL faz parte do plano de 
sustentabilidade da compa-
nhia, lançado em 2020, com 

o objetivo de aplicar mais de 
R$ 1,8 bilhão, até 2024, para 
impulsionar a transição do 
setor para uma forma mais 
sustentável e inteligente de 
produzir e consumir energia, 
maximizando impactos posi-
tivos na comunidade em que 
atua e na cadeia de valor.

SERVIÇO - Curso gratuito 
de Formação de Eletricistas 
em Ribeirão Preto

Inscrições: até 18 de mar-
ço de 2022. 

Link para inscrições:  ht-
tps://career19.sapsf.com/
sfcareer/jobreqcareer?jobI
d=18684&company=cpfl ene
rgi

Processo Seletivo: feverei-
ro a maio de 2022. 

Período previsto das au-
las:  16 de maio a 17 de junho 
(on-line) e de 18 de junho a 9 
de setembro(práticas).

Horário previsto do curso: 
de segunda a sexta, das 18h 
às 22h, e aos sábados, das 8h 
às 18h

Local das Aulas: Inicial-
mente em formato EaD. As 
aulas práticas ocorrerão 
no Centro de Treinamento 
da CPFL em Ribeirão Preto: 
Avenida Cavalheiro Paschoal 
Innechi, 888, bairro Indepen-
dência.

 

 

 

 
         A PALAVRA DE DEUS NOSSO CONSOLO DIARIO. 
 
“O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me 
vivifica” (Sl 119.50). 
A Palavra de Deus é inspirada, sua origem é divina, é inerrante, nela não 
contém erros nem contradição, é infalível, ela não pode falhar, é eficaz, 
ela sempre cumpre os propósitos para os quais Deus a designou.  O texto 
acima fala-nos sobre verdades, importantes para nossa vida.  

Ela deixa claro aos filhos de Deus que eles não são poupados da 
angústia. A vida não é indolor. O percurso entre o berço e a sepultura 
está cheio de dor. Em segundo lugar, os filhos de Deus são consolados na 
angústia. O salmista não apenas destaca sua angústia, mas também 
ressalta o consolo que recebeu.  

Há bálsamo para os filhos de Deus. Ele é poderoso para enxugar nossas 
lágrimas, aliviar nossas dores e trazer-nos alívio e conforto. Quando nos 
sentimos abatidos, ele nos levanta; quando nos sentimentos fracos, ele 
nos carrega no colo. Em terceiro lugar, ela é o grande instrumento que 
Deus usa para nos consolar e nos vivificar.  

É pela Palavra que somos chamados à salvação. Ela é a divina semente, 
por meio da qual nascemos de novo. Ela, como luz, clareia as cavernas 
do nosso coração. Como fogo, queima os entulhos do nosso coração. Ela 
restaura a alma e ilumina os olhos. Ela dá sabedoria aos simples e alegra 
o coração. Ela nos dá discernimento.  A Palavra de Deus é poderosa. Ela 
despede chamas de fogo e faz tremer o deserto. Ela é viva, irresistível e 
vitoriosa. 
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Representatividade, 
solidariedade, compro-
metimento e até um to-
que de audácia foram 
palavras impulsiona-
doras para um grupo 
de mulheres que es-
peravam mais espaço 
nos meios políticos e 
sociais de Jaboticabal. 
Mulheres que se orga-
nizaram para colocar 
em prática seus ideais, 
nascendo no ano de 
2020, o Movimento Elas 
Apoiam Elas, com as in-
tegrantes atuais, Clau-
dia Ribeirinho, Naracy 
Zeviani e Patricia Villata, 
além de outras apoiado-
ras em ações. 

Em 8 de março, em que 
se comemora o Dia In-
ternacional da Mulher, 
a presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, Renata Assirati, 
destaca a importância 
deste movimento para 
o município, principal-
mente para as mulheres 
que se interessam por 
política e assuntos re-
lacionados à sociedade 
como um todo. 

“É muito importan-
te para a nossa cida-
de termos mulheres 
de fi bra que vão atrás, 
lutam e dão força para 
quem deseja entrar na 
vida pública”, destaca 
Renata Assirati, que 
homenageia este gru-
po que está sempre 
envolvido em assuntos 
importantes e de inte-
resse comunitário. “Fa-
zer esta homenagem às 
mulheres integrantes 
do Movimento, é acre-
ditar que elas podem 
ir muito além de seus 
ideais, e mais, que po-
dem incentivar outras 

Presidente do Legislativo homenageia as integrantes do 
Movimento Elas Apoiam Elas no mês das Mulheres

mulheres a tomarem 
à frente da política, da 
economia, das entida-
des fi lantrópicas, de 
clubes de serviços e 
também no universo 
empreendedor. Elas 
apoiando elas verda-
deiramente”, enfatiza 
Renata Assirati. 

Um exemplo do cres-
cimento das mulhe-
res na vida pública é a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, que es-
tão representadas por 
quatro vereadoras, 
neste atual mandato, 
sendo Renata Assirati, 
a primeira presiden-
te mulher na Casa de 
Leis; Val Barbieri; Pro-
fa. Paula e Dra. Andréa 
Delegada. Mulheres 
que estão cumprindo 
seus papéis com ética, 
sabedoria e força. 

Sobre o Movimento 
Elas Apoiam Elas

Em meados de 2020, 
um grupo de mulheres 
se reuniram para ele-
ger uma candidata mu-
lher na Câmara  Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
como explica uma das 
integrantes do Movi-
mento, Claudia Ribeiri-
nho. 

“No início queríamos 
eleger uma integrante, 
mas chegamos à con-
clusão que Jaboticabal 
precisava ter uma re-
presentatividade mais 
forte dentro do Legis-
lativo e tivemos a ideia 
de reunir mais mulhe-
res, cada uma fi liada 
a um partido político. 
Quando vimos éramos 
um grupo suprapar-
tidário. Inicialmente 
colocamos o nome de 

Mulher Elege Mulher. 
Em setembro de 2020, 
iniciamos o movimento, 
alterando o nome para 
Elas Apoiam Elas”, res-
salta Claudia. 

O movimento não pa-
rou, elas iniciaram di-
versas campanhas em 
redes sociais, nas ruas, 
ganhando a simpatia 
de muitas pessoas, in-
clusive homens, mas, 
claro, o Movimento não 
tinha uma totalidade de 
simpatizantes, as crí-
ticas vieram, mas elas 
serviram para dar mais 
força ainda e continuar 
a luta. “Temos que ter 
no mínimo 50% da Câ-
mara também. Temos 
um eleitorado grande 
de mulheres, por isso 
precisamos de mais re-
presentantes”, declara 
Claudia. 

O Movimento Elas 
Apoiam Elas já serviu 
de exemplo para ou-
tras cidades da região, 
destacando o trabalho 
que é desenvolvido pelo 
grupo. Que atua em di-
versas frentes, como 
campanhas, eventos, 
ações comunitárias e 
muito mais. 

Renata Assirati con-
clui, homenageando 
estas mulheres de fi -
bras. “Todos os dias, 
todos os meses são das 
mulheres. Temos que 
trabalhar para sermos 
iguais e comprometi-
das com o todo. E este 
Movimento mostra a 
força que a mulher 
deve ter e encarar de 
frente todos os desa-
fi os. Parabéns ao Movi-
mento Elas Apoiam Elas 
e a todas as mulheres 
pelo mês especial”.
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Câmara Municipal de Jaboticabal entrega 
dois Títulos de Cidadania em Ato Solene

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal reali-
zou a entrega ofi cial de 
dois Títulos de Cidada-
nia Jaboticabalense na 
tarde de quinta-feira 
(24/02), em Ato Sole-
ne realizado na Sala da 
Presidência.

A outorga de Cida-
dã Jaboticabalense foi 
concedida à engenhei-
ra agrônoma e profes-
sora doutora Maria Es-
meralda Soares Payão 
Demattê, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
724, de 21 de maio de 
2019, de autoria do en-
tão vereador João Bas-
si, aprovado à época 
por unanimidade pelos 
vereadores. Por conta 

da pandemia, e dos cui-
dados de saúde neces-
sários à homenageada, 
a honraria foi entregue 
à sua representan-
te, Sandra Helena dos 
Santos, pelas mãos da 
presidente da Casa, 
Renata Assirati, e pelo 
vereador Paulo Henri-
que Advogado, repre-
sentando no ato João 
Bassi.

A leitura da biografi a 
da homenageada, que 
é bauruense de nasci-
mento, foi feita por An-
dré Felipe Maria. Antes 
da leitura, o jovem, um 
admirador da história 
e da luta de Maria Es-
meralda nas áreas do 
meio ambiente, cultu-

ra e da fi lantropia em 
terras jaboticabalenes, 
destacou o trabalho 
da homenageada para 
manter vivo o sebo Sa-
ber, que “na época, 
era o único sebo que 
tínhamos e ia fechar. A 
professora Esmeral-
da dispensou recur-
sos próprios, que não 
foram poucos, para 
adquirir e preservar o 
sebo... É uma pessoa a 
quem Jaboticabal deve 
muito à sua cultura... 
[ela] abriu o sebo tam-
bém como um espaço 
cultural. Além de sebo, 
uma biblioteca comu-
nitária e também um 
espaço sociocultural”, 
pontuou.

Em nome de Maria 
Esmeralda, Sandra 
Helena, relatou a feli-
cidade pelo reconheci-
mento: “Palavras dela 
- ela se sente imensa-
mente alegre por rece-
ber esse título, pois há 
tantos anos morando 
nessa cidade, ela já se 
sentia jaboticabalense 
de coração”, contou a 
representante.

Moradora de Jaboti-
cabal desde a década 
de 60, Maria Esmeralda 
atuou como pesquisa-
dora do Instituto Agro-
nômico (IAC) entre os 
anos de 1968 e 1974, 
bem como exerceu ati-
vidades docentes, ad-
ministrativas e de pes-
quisa na UNESP, onde 
se aposentou como 
professora titular. Além 
da contribuição acadê-
mica, Maria Esmeralda 
dedicou-se a trabalhos 
fi lantrópicos na área 
de meio ambiente e 
cultural, diligenciando, 
por exemplo, projeto 
cultural Cine Sebo & 
Biblioteca Comunitária, 
voltado para a preser-
vação e comercializa-
ção de obras literá-
rias, disponibilização 
de obras para consulta 
pública, promoção de 
artistas de Jaboticabal 
e região, entre outros.

Na sequência, o ad-
vogado Pedro Augusto 
Maciel Caldas Caval-
canti também recebeu 
o Título de Cidadão Ja-
boticabalense por meio 
do Decreto Legislativo 
nº 737, de 18 de setem-
bro de 2019, de autoria 
do vereador Paulo Hen-
rique Advogado, apro-
vado por unanimidade 
na Casa de Leis.

“Isso não é apenas 
uma honra a mim con-
cedida, é o reconheci-
mento de uma dedica-
ção a essa terra que 
me acolheu com tanto 
amor, com tanto cari-
nho, com tanta aten-
ção... sinto-se muito 
honrado, porque Jabo-
ticabal é uma terra de 
conquistas, de frutos e 
de crescimento como 
ser humano”, manifes-
tou Dr. Pedro.

Nascido em Cabrobó 
(PE) em 15 de outubro 
de 1981, Pedro Caval-
canti, ingressou na pri-
meira turma do curso 
de Direito da Faculda-
de de Educação São 
Luís, de Jaboticabal, no 
ano 2000. Trabalhou 
até 2006 no Banco do 
Brasil, em Monte Alto 
(SP), quando decidiu 

desligar-se para dedi-
car totalmente às ati-
vidades advocatícias. 
Especialista em Direito 
Administrativo atuou 
em terras jaboticaba-
lense junto ao quadro 
de advogados do es-
critório Vantini Advo-
gados, e prestou, por 
mais de sete anos ser-
viços de assistência 
gratuita aos hipossufi -
cientes em Jaboticabal, 
por meio do convênio 
entre a OAB e a Defen-
soria Pública do Estado 
de São Paulo.

Em 2016, o jovem ad-
vogado retornou à sua 
terra natal para parti-
cipar da disputa elei-
toral para o cargo de 
vice-prefeito, onde se 
sagrou vitorioso. Atu-
almente reside em Ca-
brobó, porém sua mãe 
segue morando em Ja-
boticabal, onde retorna 
sempre que pode pelos 
laços familiares e de 
amizades.

Além da presidente 
da Casa, Renata Assi-
rati (PSC), e do vere-
ador Paulo Henrique 
Advogado (PATRI), tam-
bém participou do ato a 
vereadora Professora 
Paula (PT).
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BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 

 (Em reais – R$) 
 

Balanço Patrimonial - ATIVO  
 

31/12/2021 31/12/2020  

    Circulante  7.312.114 
    

5.510.480  

      Caixa e Equivalente de Caixa                               N.E. 07 1.225.185 
    

1.062.988  
        Caixa   758           2.548  
        Banco C/Movimento - Recursos Livres         320.097  
        Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição  115.607         68.752   
        Banco C/Movimento - Recursos com Restrição  100.000 -  
        Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição  759.782       671.590   

      Créditos a Receber  4.236.727 
    

3.310.756  

        Créditos de Atendimentos                                   N.E. 08 4.089.073 
    

3.160.294  
        Créditos com Empregados N.E. 09 88.612         57.406  
        Créditos com Fornecedores N.E. 10 16.140         27.428  
        Outros Créditos  N.E. 11 36.119         59.435  
        Despesas Antecipadas N.E. 12 6.783           6.192  

      Estoques N.E. 13 1.850.201 
    

1.136.736  

        Almoxarifado  1.850.201 
    

1.136.736  

  Não Circulante   29.606.015 
  

29.960.844  
      Realizável a Longo Prazo  N.E. 14 11.035         16.960  
        Depósitos Judiciais  10.841         10.841  
        Outros Créditos   194           6.119  
      Investimentos N.E. 15 1.362             710  

      Imobilizado N.E. 16 29.593.617 
  

29.943.174  

        Bens de Uso Próprio  36.524.806 
  

36.199.985  

        (-) Depreciação Acumulada  (6.931.189) 
  

(6.256.811) 
TOTAL DO ATIVO   36.918.129 35.471.323 

 
                        
                       As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
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BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO 

 (Em reais – R$) 
 

Balanço Patrimonial - PASSIVO   31/12/2021 31/12/2020 
  

     Circulante   9.960.417     8.734.482  
       Fornecedores Bens e Serviços  N.E. 17 3.858.570     3.447.527  
       Obrigações com Empregados  N.E. 18 1.925.054     1.803.553  
       Obrigações Tributárias N.E. 19 360.710       344.403  
       Empréstimos e Financiamentos N.E. 20 2.240.277     1.408.607  
       Subvenções Vinculadas  N.E. 21 942.751       671.595  
       Outras Obrigações N.E. 22 633.056     1.058.797  
    Não Circulante    4.577.639     5.817.431  
       Provisão para Contingências N.E. 23 1.291.152     1.225.229  
       Empréstimos e Financiamentos N.E. 20 1.373.697     2.151.066  
       Subvenções Vinculadas  N.E. 21 667.338       822.996  
       Fornecedores  N.E. 17 49.974       164.046  
       Obrigações Tributárias N.E. 19 88.168       180.446  
       Obrigações Diversas N.E. 22 1.107.310     1.273.647  

    Patrimônio Líquido N.E. 24 22.380.073   20.919.411  

       Patrimônio Social    (3.485.706)   (4.426.473) 

       Ajustes de Avaliação Patrimonial    24.405.117   24.405.117  
       Superávit ou Déficit    1.460.662       940.767  
      
      
      
      
TOTAL DO PASSIVO   36.918.129   35.471.323  

 
 

                          As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
 
  

 

Página 8 de 33 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (Em reais – R$)

 

 RECEITAS LÍQUIDAS 41.123.586          32.601.840,14  
  Com Restrição 18.228.890          14.190.021,45  
    Subvenção Federal 6.725.997            4.029.584,17    
    Subvenção Estadual 501.771              27.597,18         
    Subvenção Municipal 11.001.122          10.132.840,10  

  Sem Restrição 22.894.696          18.411.818,69  
    Receitas com Serviços Prestdos - SUS 3.995.743            2.956.974,02    
    Receitas de Serviços Prestados - Convênios 18.414.078          14.450.694,11  
    Receitas de Serviços Prestados - Particulares 344.562              460.824,66       
    Contribuições e Doações Voluntárias 315.333,74          693.826,11       
    (-) Glosas e Abatimentos - Convênios (186.278)             (161.756,96)      
     Receita com Trabalho Voluntário                 11.257          11.256,75 

 (-) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos (31.629.959)         (22.966.696,16) 
    (-) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos (31.629.959)         (22.966.696,16) 

 RESULTADO BRUTO             9.493.627     9.635.143,98 

 (-)DESPESAS OPERACIONAIS (11.895.487)         (8.831.716,36)   
    Gerais e Administrativas (4.765.763)           (2.858.258,82)   
    Pessoal (6.450.008)           (5.337.910,77)   
    Depreciação / Amortização (674.378)             (633.453,67)      
    Provisões (5.339)                 (2.093,10)         

 Outras Receitas 4.620.703,26       985.202,34       
    Recuperação de Despesas 492.058              206.991,03       
    Receitas com Aluguéis 420.469              356.719,61       
    Outras Receitas Operacionais 3.708.177            421.492           
 Outras Despesas (37.465)               (198.142)          
    Outras Despesas (37.465)               (198.142)          

  (-)Despesas c/ Trabalho Voluntário                (11.257)             (11.257)

 RESULTADO FINANCEIRO (709.460)             (638.464,01)      
    Receitas Financeiras 19.732,71            20.617,90         
    Despesas Financeiras (729.192)             (659.082)          

 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO             1.460.662        940.767,05 

 RENÚNCIA FISCAL DE TRIBUTOS 
   TRIBUTOS FEDERAIS -                     -                  
    Cota Patronal Previdência Social - Devida (3.219.129)           (2.534.612)        
    Imunidade Da Cota Patronal - Usufruida  3.219.129            2.534.612         
    Cofins s/ Faturamento - Devido          (903.784)             (541.474)          
    Imunidade Cofins s/ Faturamento             903.784              541.474           

   TRIBUTOS MUNICIPAIS
    IPTU - Devido                            (73.345)               (71.115,45)        
    Imunidade do IPTU                           73.345                71.115             
    I.S.S. Devido                          (602.523)             (360.982)          
    Imunidade do I.S.S.                         602.523              360.982           

 SUPERÁVIT / DÉFICIT FINAL 1.460.662            940.767,05       

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

31/12/2020Demostração do Resultado Período 31/12/2021
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

(Em reais – R$) 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 
                                                                                                    (Em reais – R$ ) 
 

Descrição 

 

Patrimônio Social 

 

Doações Patrimoniais 

 

Déficit do Exercício 
Ajuste de 

Avaliação 
Patrimonia 

 

Total do 
Patrimônio 

Social 

Saldo em 31.12.2019 (4.277.313) - (149.160) 24.405.117 19.978.644 
Doações Patrimoniais - -   - 
Superávit / Déficit Acumulados (149.160) - 149.160 - 
Superávit / Déficit do Exercício   940.767 940.767 
Saldo em 31.12.2020 (4.426.473) - 940.767 24.405.117 20.919.411 
Doações Patrimoniais      
Superávit / Déficit Acumulados 940.767  (940,767) - 
Superávit / Déficit do Exercício   1.460,662 1.460,662 
Saldo em 31.12.2021 (3.485.706)  1.460.662 24.405,117 22.380.073 
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
(Em reais – R$) 

 

 

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 31/12/2021 31/12/2020
(A) Ajustes por:

Superavit/Déficit do Exercício 1.460.662         940.767               
Depreciação 674.378             633.454               
Provisão de Juros s/Empréstimos 395.009             494.723               
Provisão para Contingências 65.922               5.606                    

2.595.971         2.074.550            
(B) (Acréscimo) e Decréscimo do Ativo 

Contas a Receber (928.779)           (853.158)              
Bens e Títulos a Receber (713.466)           (632.565)              
Adiantamentos (19.919)              (13.429)                
Outros Créditos 22.727               (10.839)                
Realizável a Longo Prazo 5.925                  13.986                  

(C) Acréscimo e (Decréscimo) do Passivo 
Fornecedores 578.764             186.993               
Prestadores de Serviços Médicos (281.793)           290.981               
Obrigações com Pessoal 119.841             350.724               
Obrigações Sociais 1.660                  5.611                    
Obrigações Tributárias (75.972)              (55.319)                
Outras Obrigações (476.579)           281.921               

Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (341.983)           (332.950)              

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E) 486.396             1.306.506            

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
(-) Aquisição do Imobilizado (324.820,39)     (608.316,19)        
(-) Aquisição de Investimentos (653)                    (610)                      

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (325.473)           (608.926)              

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
(+) Captação de Empréstimos + conta garantida 1.511.020         -
(-) Pagmento de Empréstimos (1.509.746)        (1.368.153)          

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.274                  (1.368.153)          

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 162.198             (670.573)              

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 1.062.988         1.733.561            
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 162.198             (670.573)              
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 1.225.185         1.062.988            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 
31 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS
 (Em reais – R$)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A IRMANDADE DA SANTA CASA  DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL é uma Entidade Filantrópica, 

Pessoa Jurídica de direito privado, reconhecida de Utilidade Pública, fundada em 1.904. Tem como objetivo básico, 
sem fi nalidade de lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem distinção de raça, cor, 
credo, sexo e religião, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais.

Sua Estrutura Física é formada por 11.058,06 m² (área total do terreno), e sua área construída corresponde a 
7.532,61 m², e está localizada à Rua Floriano Peixoto, 1387, Bairro Centro, Cidade de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo. 

CONTINUIDADE
Em 31 de dezembro de 2021, o passivo circulante da Irmandade excedeu o ativo circulante em R$ 2.648.303. 

Adicionalmente, no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021, a Irmandade possuia débitos com fornecedo-
res e prestadores de serviços em atraso. Para fazer frente a esse cenário, os planos da administração para melhoria 
dos resultados operacionais e geração de caixa positiva compreendem as seguintes ações, muitas delas concluídas 
no exercício seguinte e que colaborarão com a manutenção das atividades operacionais da Irmandade no futuro:

-Renegociações com fornecedores;
-Análise de mercado para busca de novos clientes/parcerias;
-Obtenção de recursos de incentivos e subvenções públicas;
-Renegociação de contratos com principais clientes;
Para cumprir com suas obrigações e atender as suas necessidades de caixa mantendo a sua atividade operacio-

nal, a Irmandade utiliza-se de recursos provenientes de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, 
Convênios não SUS e Particulares, dos quais serão ampliados com objetivo de uma melhoria no ticket médio geral, 
gerando uma maior rentabilidade na operação. 

A Administração considera o pressuposto de continuidade para a elaboração destas demonstrações fi nanceiras 
considerando o histórico de operações da Irmandade, as projeções futuras de geração de caixa, a possibilidade de 
manutenção de créditos por terceiros e partes relacionadas para a captação de recursos de curto e longo prazo na 
forma de recursos SUS, Subvenções, Incentivos, empréstimos e fi nanciamentos.

2 - BASE DE PREPARAÇÃO
Declaração De Conformidade
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 

observância da Resolução CFC n°. 1409/12, que aprovou a ITG 2002. 
Essas demonstrações fi nanceiras contemplam a posição patrimonial e fi nanceira da Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Jaboticabal, inscrita no CNPJ. Nº 56.896.368/0001-34.
A emissão das demonstrações fi nanceiras foi aprovada pela Provedoria e Mesa Administrativa da Irmandade 

em 24 de fevereiro de 2022. Após a sua emissão, somente a Provedoria e Mesa Administrativa da Irmandade têm o 
poder de alterar as demonstrações fi nanceiras.

Detalhe sobre as políticas contábeis da Irmandade estão apresentadas na nota explicativa 6.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi nanceiras, e somente elas, estão sendo eviden-

ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

3 -Base De Mensuração
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens 

reconhecidos no balanço patrimonial:
- Os instrumentos fi nanceiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado 

mensuradas ao valor justo.

4 - Moeda Funcional E Moeda De Apresentação
Essas demonstrações fi nanceiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Irmandade. Todas as 

informações fi nanceiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma.

5 - Uso De Estimativas E Julgamentos
Na preparação destas demonstrações fi nanceiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas 

que afetam a aplicação das políticas contábeis da Irmandade os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente.

a) Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco signifi cativo 

de resultar em um ajuste material no exercício a fi ndar-se em 31 de dezembro de 2021 estão incluídas nas seguintes 
notas explicativas:

Nota explicativa 23 - Provisão Para Contingências.
Mensuração Do Valor Justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Irmandade requer a mensuração dos valores justos, para os 

ativos e passivos fi nanceiros e não fi nanceiros.
Questões signifi cativas de avaliação são reportadas para a Administração da Irmandade.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Irmandade usa dados observáveis de mercado, tanto 

quanto possível. Os valores justos são classifi cados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas em técnicas de avaliação.

6 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Irmandade 

em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras.
A. Contas a Receber
Correspondem aos valores a receber de clientes, pela prestação de serviços médico hospitalares da Irmandade.
B. Estoques
Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares e de almoxarifados foram inventariados no fi nal do 

exercício e estão avaliados pelo custo médio que não supera o valor de mercado;
C. Imobilizado
Reconhecimento E Mensuração
Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os 

respectivos encargos de depreciação.
Depreciação
 A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.
As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade 

de anos:
   Anos
Edifícios   25
Instalações  10
Móveis e utensílios  10
Máquinas e equipamentos 10
Computadores e periféricos   5
Veículos     5

D. Obrigações trabalhistas
Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de salários, férias e encargos sociais dos funcionários da 

Irmandade incorrido até a data do balanço.
E. Benefícios a funcionários
A Irmandade possui plano de saúde com coparticipação na utilização dos funcionários e cartão alimentação.  
F. Empréstimos e fi nanciamentos
Reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos 

de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos 
de encargos, juros e variações monetárias, conforme previsto contratualmente, incorridos até as datas dos balanços, 
como demonstrado na nota explicativa nº 20.

G. Outros Ativos E Passivos Circulantes E Não Circulantes 
Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou de realização, incluin-

do, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.
H. Provisões Para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas
A Irmandade faz parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas 

as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. 

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, bem como a avaliação 
dos advogados internos e externos.

I. 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, vencimentos e possíveis taxas de desconto e 
concluiu que não existiam ativos e passivos que poderiam gerar impactos relevantes de AVP, e portanto, nenhum 
ajuste foi reconhecido nas demonstrações fi nanceiras.

J. Apuração do Resultado Contábil
As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil 

de competência.
As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação de serviços hospitalares, quando seu valor pode ser 

mensurado de forma confi ável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. Uma 
receita não é reconhecida se há incerteza signifi cativa de sua realização.

K. Subvenções governamentais 
Os valores recebidos e empregados dos Contratos de Convênios fi rmados com os Órgãos Governamentais, são 

registrados em conformidade com a CPC-07 (R1) Subvenção e Assistência Governamentais, da seguinte forma:
Subvenção para Custeio e Investimentos são reconhecidas como receita do exercício para fazer face às despe-

sas incorridas e de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07. 
L -Trabalhos Voluntários 
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) – a Irmandade está buscando valorizar as receitas com 

trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração pelo 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 reconhecidas no resultado do exercício na rubrica receitas com 
trabalhos voluntários e em contrapartida em despesas com trabalhos voluntários, também no resultado do exercício. 
Em 31 de dezembro de 2021, a Entidade registrou o montante de R$ 11.256,75. 

M. Receita Com Doações 
As receitas de doações são registradas no resultado do exercício quando do recebimento. Os recursos re-

cebidos como doação podem ser em espécie, bem como também em produtos, como por exemplo materiais e 
medicamentos e gêneros alimentícios, são registrados nos Estoques pelo valor da nota de doação, e sua dispensação 
pelo custo médio. 

N - CPC 47 – Receita De Contrato Com Cliente
O CPC 47, equivalente à norma internacional IFRS 15, substitui o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção 

(equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 - Receitas (equivalente à norma internacional IAS 18) e inter-
pretações relacionadas e se aplica, com exceções limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato com cliente. 
O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita proveniente de contrato com cliente 
e exige que a receita seja reconhecida em um valor que refl ita a contraprestação que a entidade espera receber em 
troca da transferência de bens ou serviços para um cliente.

O CPC 47 exige que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos os fatos e circunstân-
cias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contratos com seus clientes. A norma também especifi ca a conta-
bilização dos custos incrementais de obtenção de um contrato e os custos diretamente relacionados ao cumprimento 
de um contrato. Além disso, a norma exige divulgações mais detalhadas.

As receitas da Irmandade incluem principalmente, além dos recursos fi nanceiros proveniente do atendimen-
to a pacientes para execução do objeto social da Irmandade, as fontes de recursos são advindas de: (i) receitas 
auferidas pela prestação de serviços e pela realização de atividades, tais como atendimentos realizados ao SUS a 
pacientes e convênios e particulares, (ii) doações, subvenções e outras receitas (iii) rendimentos de aplicações e 
ativos fi nanceiros. 

Quadro as receitas.

DESCRIÇÃO DAS CONTAS   2021   2020
Receitas Convênio SUS     3.995.743,41    2.956.974,02
Receitas Convênio Não SUS  18.227.799,98  14.288.937,15
(i) Sub-Total Produção   22.223.543,39  17.245.911,17
Receitas Particulares        344.562,49       460.824,66         
(ii) Sub-Total Particulares       344.562,49       460.824,66 
Subvenção Federal     6.725.997,25    4.029.584,17
Subvenção Estadual                501.770,98         27.597,18
Subvenção Municipal   11.001.121,62  10.132,840,10
(iii) Sub-Total Subvenções  18.228.889,85  14.190.021,45    
Outras Receitas Operacionais    4.146.123,38       585.931,73         
(iv)SubTotalOutrasReceitas    4.146.123,38       585.931,73 
Receitas Financeiras          19.732,71         20.617,90
(v)Sub-TotalRec.Financeiras         19.732,71         20.617,90 
TOTAL DAS RECEITAS   44.962.851,82  32.503.306,91 

A Irmandade concluiu as análises dos efeitos da adoção desta norma, porém não foram constatados efeitos 
relevantes da adoção desta norma nas Demonstrações Financeiras por entender que seus atuais critérios de reconhe-
cimento de receita se aproximam substancialmente as novas exigências de reconhecimento.

O -CPC 48 Instrumentos Financeiros
A CPC 48 Instrumentos Financeiros substitui as orientações existentes na CPC - 38 Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração. A CPC 48 inclui novos modelos para a classifi cação e mensuração de instrumentos 
fi nanceiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos fi nanceiros e contratuais como também novos 
requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento 
e desreconhecimento de instrumentos fi nanceiros da CPC - 38.

A CPC 48 entrou em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção 
antecipada permitida somente para demonstrações fi nanceiras de acordo com as IFRS´s.

A Irmandade realizou a adoção do CPC 48 e concluiu as análises dos efeitos da adoção desta norma, e os efei-
tos que foram detectados em seus Ativos Financeiros foram na mensuração, contabilização e divulgação da Provi-
são de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) que foram estimadas da seguinte forma com o seguinte impacto:

Cálculo das Perdas;     
CONVÊNIO   Faturas em Aberto 2020 Provisão de glosas 2020
Cabesp          49.380,60    5.374,69
Economus           8.240,01       571,68
Faec          15.518,91    2.293,17
Unimed     1.284.709,54    2.190,56
Irmandade de Misericórdia do Hosp.da  STA        75.255,07         -
Economus (antigo)  
TOTAL     1.433.104,13  10.430,11

CONVÊNIO   Faturas em Aberto 2021 Provisão de glosas 2021
Cabesp          90.719,27    9.654,77
Economus         38.480,52    3.367,78
Faec          10.845,81    1.047,86
Unimed     1.539.545,70    1.677,56
Irmandade de Miser. do Hosp. Sta Casa Monte Alto        22.631,79         21,44
TOTAL     1.702.223,09  15.769,41

A Irmandade informa também que somente o impacto da PCLD apontado acima causa efeitos em suas De-
monstrações Financeiras. 

Também concluiu que os Passivos Financeiros estão devidamente escriturados, sendo suas obrigações devida-
mente reconhecidas contabilmente e por isso entende-se que os seus atuais critérios de reconhecimento de Passivo 
Financeiro estão de acordo com as novas exigências.

7 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Referem-se a valores em caixa e bancos conta movimento oriundos de recursos próprios e de subvenções.

Descrição                                2.021                                  2.020 
                 R$              R$ 
Caixa                                                758,06         2.548,34
Bancos conta movimento Livre                       249.038,60     320.097,02
Banco conta movimento c/ Restrição     100.000,00             -
Aplicações de liquidez imediata Livre     115.606,55        68.752,03
Aplicações  liquidez imediata c/Restrição              759.782,28     671.590,33
 TOTAL    1.225.185,49  1.062.987,72

8- CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS
A Irmandade em 31 de dezembro de 2021 possui valores a receber do Governo Federal por serviços prestados 

segundo o contrato fi rmado com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde, Convênios não SUS e 
Pacientes Particulares. 

Descrição                           2.021                               2.020
              R$            R$ 
Convênio SUS a Receber     201.712,25     218.460.46
Convênio não SUS a Receber   1.768.014,23  1.479.349,20
Prefeitura M. Jaboticabal      615.832,11     374.278,89
Faturamento em Andamento  1.519.283,83  1.098.635,68
Provisão para perdas sobre créditos     -15.769,40      -10.430,51
Total    4.089.073,02  3.160.293,72

9 - CRÉDITOS COM EMPREGADOS
A Irmandade possui valores a receber de adiantados realizados aos empregados com posição em 31 de dezem-

bro de 2021 conforme quadro abaixo:
Descrição        2021        2020
          R$          R$
Adiantamento de Salários                    3.963,83       790,68
Adiantamento de Férias                    77.156,15  50.531,27
Créditos com Funcionários                     7.492,47    6.083,93
Créditos com Empregados       88.612,45  57.405,88
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10 - CRÉDITOS COM FORNECEDORES
A Irmandade possui valores a receber de adiantamentos realizados a fornecedores com posição em 31 de 

dezembro de 2021 conforme quadro abaixo:

Descrição    2021  2020
      R$    R$ 
Adiantamento Fornec. Leasing         16.140,10  27.428,49
Créditos com Fornecedores  16.140,10  27.428,49

11 – OUTROS CRÉDITOS
A irmandade possui valores de outros créditos a receber na data base de 31 de dezembro de 2021 conforme 

quadro abaixo:

Descrição                   2.021                2.020 
            R$           R$ 
Aluguel Imóvel   15.104,72  11.589,24
Cardiovida Hemodinâmica    1.242,97           -
Devolução de Mercadoria a Fornecedores     10.511,26  15.305,94
Serviços c/ Estágios      1.386,49  23.931,09
Estacionamento         630,00       930,00
SIPAG       7.242,24    7.679,22
TOTAL     36.117,68  59.435,49

12 – DESPESAS ANTECIPADAS
A Irmandade possui em 31 de dezembro de 2021 os saldos das despesas antecipadas que são os seguros de 

cobertura dos imóveis e da frota de veículos da entidade, para o exercício de 2022 conforme quadro abaixo:

Descrição         2021      2020
            R$         R$ 
Despesas c/ Seguros a Apropriar              6.783,00       6.192,34
DESPESAS ANTECIPADAS     6.783,00       6.192,34

13 - ESTOQUES
A Irmandade possui em 31 de dezembro de 2021 os saldos dos Estoques que são avaliados ao custo médio 

de aquisição. 
Os Estoques com medicamentos hospitalares tiveram um aumento signifi cativo em relação ao ano de 2020. 

Com a abertura da unidade covid, motivada pela pandemia do Novo Corona Vírus, houve um aumento signifi cativo 
no consumo dos medicamentos, como por exemplo (sedativos e relaxantes musculares) e materiais hospitalares 
(epi), diante da demanda desses produtos em contrapartida a escassez deles no mercado.  

Para contribuir com a aquisição desses materiais e medicamentos para a Unidade Covid 19, a Entidade contou 
com o recebimento de várias verbas governamentais para o combate a pandemia do Novo Corona Vírus.

Segue quadro abaixo:
Descrição                        2.021       2.020
                R$            R$ 
Medicamentos                               1.318.043,71     520.568,14
Material Hospitalar                           235.988,33     282.268,28
Material de Consumo em Geral          296.169,43     333.898,94
TOTAL    1.850.201,47  1.136.735,96

14 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

A Irmandade em 31 de dezembro de 2021 possui saldos de depósitos judiciais referente a processo Trabalhista 
e Sindical, e créditos a receber de contas hospitalares conforme quadro abaixo:

Descrição                   2.021       2.020
            R$           R$ 
Depósitos Judiciais Trabalhistas       4.993,78    4.993,78
Depósitos Processos – Fornecedor   5.847,54    5.847,54
Contas de Pacientes    5.790,56  12.581,46
(-)Provisão p/ Perdas s/Créditos  (5.596,41)  -6.462,62
TOTAL    11.035,47  16.960,16

15-INVESTIMENTOS
Refere-se a integralização de cotas na Cooperativa Sicoob Credimogiana no valor de R$ 50,00 mensais. Em 

31/12/2021 o valor estava em R$ 1.362,81.

16- IMOBILIZADO
A Irmandade possui em 31 de dezembro de 2021 o imobilizado que é demonstrado pelo custo de aquisição, é 

depreciado pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta a vida útil do bem. Segue abaixo 
a posição do ativo imobilizado:
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16- IMOBILIZADO 

  Saldo em     Saldo em 
Descrição das Contas 31/12/2020 Adições  Baixas 31/12/2021 
APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA          2.981.568,63 239.685,38 - 3.221.254,01 
EDIFICACOES                               5.052.736,85 - - 5.052.736,85 
EDIFICACOES HSP.C/AJUSTE VL.MERCADO 2010  10.729.496,14 - - 10.729.496,14 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA               257.085,70 19.581,22 - 276.666,92 
EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS         1.747.679,08 62.808,39 - 1.810.487,47 
INSTALACOES APARELHOS OXIGENIO            6.000,00 - - 6.000,00 
INSTRUMENTAL DE MEDICINA E CIRURGIA       158.165,68 2.745,40 - 160.911,08 
MAQUINAS UTENSILIOS LAVANDERIA            216.229,56 - - 216.229,56 
OBRAS EM ANDAMENTO                        20.009,63 - - 20.009,63 
TERRENOS                                  1.295.268,00 - - 1.295.268,00 
TERRENOS HSP.C/AJUSTE VL.MERCADO 2010     13.675.620,98 - - 13.675.620,98 
VEICULOS                                  60.125,21 - - 60.125,21 

Total Custo de Aquisição 36.199.985,46 324.820,39 - 36.524.805,85 

       
  Saldo em     Saldo em 

(-) Depreciação acumulada                  31/12/2020 Adições  Baixas 
 
31/12/2021 

(-)DEPR.DE EDIFICACOES                    -2.809.877,11 316.044,96 - -3.125.922,07 
(-)DEPR.DE EQUIP. MOVEIS E UTENSILIOS     -974.315,41 130.283,02 - -1.104.598,43 
(-)DEPR.DE APARELHO DE MEDICINA E CIRURG  -1.883.101,32 187.749,53 - -2.070.850,85 
(-)DEPR.DE MAQUINAS UTENSILIOS LAVANDEIR  -166.736,29 19.313,37 - -186.049,66 
(-)DEPR.DE INSTALACAO                     -6.000,00  - -6.000,00 
(-)DEPR.DE VEICULOS                       -53.504,54 2.942,52 - -56.447,06 
(-)DEPR.DE EQUIP.DE INFORMATICA           -212.084,55 15.206,64 - -227.291,19 
(-)DEPR.DE INSTRUMENTAL MEDICO E CIRURGI  -151.192,26 2.837,45 - -154.029,71 

Total Depreciação Acumulada -6.256.811,48 674.377,49 - -6.931.188,97 

      

Saldo Líquido Imobilizado 29.943.173,98 -349.557,10 - 29.593.616,88 

17 - FORNECEDORES E HONORÁRIOS MÉDICOS
Corresponde às obrigações da Entidade para com fornecedores de produtos e ser-

viços, para manutenção das atividades da Entidade, e valores a pagar de repasse de 
honorários e serviços médicos.

No Passivo Circulante
Descrição                    2.021             2.020
               R$    R$ 
Fornecedores   1.850.482,90 1.157.646,50
Honorários e Serv. Médicos  2.008.087,38 2.289.880,81
TOTAL   3.858.570,28 3.447.527,31

No Longo Prazo
Descrição         2.021                    2.020 
               R$             R$ 
Fornecedores       49.973,60         164.045,85 
Honorarios e Serv. Médicos           -                             -   
TOTAL        49.973,60         164.045,85 

18 – OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
A Irmandade em 31 de dezembro de 2021 possui saldo de contas a pagar para seus 

empregados conforme detalhado abaixo:
Descrição         2021  2020
Salários e Ordenados a Pagar     370.638,30    378.836,88
Rescisões Contratuais         5.404,94             -
Acordo Trabalhista              -       41.713,30
Obrigações com Férias  1.407.027,06 1.254.574,54
Obrigações c/ Encargos s/ Férias e 13. Salário       112.211,06    100.315,90
Contribuição Sindical a Recolher             -            177,46
Pensão Alimentícia a Repassar        1.828,41        1.494,36
Convenio Odontológico              -         4.820,30
Seguro de Funcionários a Repassar             -                -
Mensalidade Associativa              -            158,20
Empréstimos Consignados        24.774,89      18.499,68
Seguro Veículos          2.549,29        2.213,28
Desconto Aparelho Celular Serviços                  619,92           748,92
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 1.925.053,87 1.803.552,82

19 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A Irmandade em 31 de dezembro de 2021 possui obrigações tributárias a pagar 

conforme detalhado abaixo:

No Passivo Circulante
Descrição           2021  2020
Inss a recolher     67.506,79   54.865,59
Fgts a recolher     94.405,76   78.988,80
I.r.r.f. De funcionarios a recolher   36.507,35   29.135,09
I.r.r.f. De terceiros a recolher    14.660,01   18.142,44
Inss de terceiros a recolher      5.002,99     8.186,37
Cofi ns de terceiros a recolher    26.399,25   29.405,71
Csll de terceiros a recolher      8.799,73     9.801,89
Pis de terceiros a recolher      5.719,91     6.371,29
I.s.s. De terceiros a recolher       7.720,00   13.808,62
Parcelamento inss     46.841,76   46.841,76
Parcelamento pis/cofi ns/csll/irff    47.145,96   48.855,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  360.709,51 344.402,68

No Longo Prazo
Descrição    2021  2020
Parcelamento inss     43.941,57   90.783,33
Parcelamento pis/cofi ns/csll/irff    44.226,18   89.662,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS    88.167,75 180.446,31

20 – EMPRÉSTIMOS

Os contratos de empréstimos mantidos pela Irmandade junto às instituições fi -
nanceiras, contém cláusulas usuais de compromissos (“covenants”), relacionados a 
aspectos administrativos e Compromissos (“covenants”) operacionais. Para todos os 
contratos, em 31 de dezembro de 2021 a Irmandade está em conformidade frente aos 
compromissos assumidos.

21 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
Subvenções governamentais condicionadas à aquisição de ativos e custeio. São re-

conhecidas como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo, e 
aquisição de materiais de consumo. 

No Passivo Circulante
Descrição                        2.021                  2.020 
              R$    R$ 
Subvenções Vinculadas a Imobilizações             0,02            0,02
Programa Sem Papel Demanda 6862   36.561,20         -
Emenda Parlamentar Convênio 03/2021 252.502,54         -
Convênio 11/2020 Prorrogações  253.247,56         -
Fundo Municipal de Saúde Proposta 36000   66.735,66         -
Emenda 2021 Secretaria de Estado da Saúde SP 150.735,32         -
Reforma Unidade AVC  100.000,00         -
Subvenções Vinculadas a Custeio          -      5.605,26
Subvenções Vinculadas a Custeio          -    18.842,17
Subvenções Vinculadas a Custeio            4,54             4,54
Subv. Vinculadas a Custeio – Portaria 2191 2020          -    67.025,25
Subv. Vinc. – Emenda Parlam.2020-2216752    82.963,80 100.000,00
Subv. Vinc. a Custeio – Convênio 12/2020          -  480.117,65
TOTAL   942.750,64      671.594,89 

No Longo Prazo
Descrição                          2.021                  2.020 
                R$    R$ 
Subvenções Vinculadas a Imobilizações   452.118,75      589.078,69
Subvenções Vinculadas a Imobilizações 124.623,87 132.765,30
Subvenções Vinculadas a Imobilizações   90.595,74 101.151,66
TOTAL   667.338,36      822.995,65 

Movimentação das Subvenções Governamentais em 2021 Em RS  
Saldo em 01/01/2021          671.590,33
Adições de Recursos em 2021    18.343.121,62
Rendimento de Apicação Financeira           12.381,21
Aplicação de Recursos em Custeio   -18.066.954,93
Aplicação de Recursos em Investimentos          -89.350,00
Receita com Depreciação          161.934,92
Despesas com Depreciação         -161.934,92
Devolução de Recursos           -11.005,95
Saldo contas c/restrição em 31/12/2021         859.782,28
Saldo Residual a Depreciar em 31/12/2021          82.968,34
Saldo Subvenções a Realizar Passivo Circulante        942.750,62
Saldo Subvenções a Realizar Passivo não Circulante        667.338,36
   
22 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Refere-se a obrigações com prestadores de serviços parceladas, e adiantamento a 

clientes com posição em 31 de dezembro de 2021, conforme detalhado abaixo:

No Passivo Circulante 
Descrição                         2.021   2.020
              R$   R$
Adiantamento Unimed Coop. Jaboticabal  56.569,56       56.569,56
Parcelamento Unimed Contratado            128.971,56    116.464,92
Adiantamento de Clientes                  382.490,85    407.178,94
Unimed Adiantamento Produção                      -     426.916,90
Adiantamento CREDIMOGIANA   51.666,72      51.666,72
Parcelamento SAAEJ    13.357,28 -
TOTAL   633.055,97 1.058.797,04

No Longo Prazo
Descrição                         2.021       2.020
             R$          R$
Adiantamento Unimed Coop. Jaboticabal   466.692,78    523.262,34
Parcelamento Unimed Contratado               601.867,53    659.968,13
Adiantamento CREDIMOGIANA      38.749,88      90.416,60
TOTAL   1.107.310,19 1.273.647,07

23 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O valor refere-se ao valor escriturado das provisões para contingências trabalhistas 

e cíveis em que a entidade é ré e os valores foram estimados com base em relatório da 
assessoria jurídica.

Descrição                          2.021                   2.020 
              R$    R$ 
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS    340.000,00    212.730,02 
CONTINGÊNCIAS AÇÕES CÍVEIS      20.000,00      81.347,54 
CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS    931.151,93    931.151,93 
TOTAL   1.291.151,93 1.225.229,49 

24 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A – PATRIMÔNIO SOCIAL
É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido 

de superávits e subvenções para investimento e diminuído dos défi cits ocorridos, sendo 
que o resultado do exercício será incorporado ao patrimônio social quando da aprova-
ção das contas em assembleia.

B – REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
O Estatuto Social da Irmandade possui previsão de não remuneração dos membros 

do Conselho de Administração (Mesa Administrativa e Provedoria). Dessa forma, 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.

25 - SUBVENÇÕES, DOAÇÕES.
Os recursos fi nanceiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais desti-

nados a custeio e investimentos são devidamente aplicados de acordo com o objeto do 
Termo Aditivo e/ou Convênio fi rmado e feita a prestação de contas da aplicação dos 
recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação em 
vigor. São reconhecidas no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção 
e Assistência Governamentais.

A Entidade recebeu doações da comunidade local, tanto por pessoas físicas, quanto 
jurídicas, em dinheiro ou em materiais que foram destinadas ao custeio das atividades 
da instituição.

Órgãos           2021             2020
Subvenção Federal    6.725.997,25    4.029.584,17
Subvenção Estadual       501.770,98         27.597,18
Subvenção Municipal  11.001.121,62 10.132,840,10
 Sub-Total   18.228.889,85  14.190.021,45    
     
 Doações Pessoas Físicas e Jurídicas      315.333,74       693.826,11             
 Sub-Total        315.333,74       693.826,11
 Total Geral    18.544.223,59           14.883.847,56         

26 - RECEITAS E DESPESAS
As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de compe-

tência do exercício e são provenientes da prestação de serviços médico hospitalares a 
pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entida-
de mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares. 
Outra fonte de receitas são as Doações recebidas por pessoas físicas e jurídicas, e de 
doações recebidas a título de Subvenção dos órgãos governamentais. 

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do 
exercício e foram apuradas através de notas fi scais e recibos em conformidade com as 
exigências legais e fi scais. 

Durante o exercício de 2021, a Entidade apresentou um resultado superavitário 
no valor de R$ 1.460.661,69. Este resultado foi possível devido ao aumento em sua 
Receita Líquida na ordem de 26 % em relação ao exercício de 2020, bem como em 
Outras Receitas Operacionais pela prestação de serviços médicos em Especialidades - 
Convênio 14/2020, formado com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal. As Despesas 
incorridas neste Convênio 14/2020 foram registradas na rubrica Custo dos Produtos 
e Serviços Vendidos. 

27 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções fi scais e previdenciá-

rias, como se devido fosse gozada durante o exercício.

► Isenções
  Contribuição         2021  2020
INSS Cota Patronal   3.219.129,12 2.534.611,92
COFINS       903.784,48    541.474,09
IPTU          73.345,05      71.115.45
I.S.S.Q.N.                                    602.522,98    360.982,32
Total     4.798.781,63 3.508.183,78

28 - RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS.
Na Área da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Jaboticabal, no cumprimento 

das exigências legais emanadas pela Lei Complementar n. 187 de 16/12/2021, que 
revogou a Lei 12.101/2009, e seus respectivos decretos regulamentadores, incluindo 
a Portaria nº 834, de 26 de abril de 2016, prestou ao longo do exercício de 2021, 
atendimento à pacientes Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual superior a 
60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo demonstrado:
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► Isenções
Contribuição 2021 2020 

Total 4.798.781,63 3.508.183,78 
 
28 - RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS. 

–

Departamento de 
Saúde 

Capacidade 
Instalada (Leitos) 

Dedicado ao Sus 
(Leitos) % Sus  

2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Irmandade Sta Casa 
Misericórdia de 
Jaboticabal 

RESUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO ANO DE 2020  
CONVÊNIO  INTERNADOS  PACIENTE DIA  AMBULATORIAIS  

Nº 
ATEND.  

% Nº ATEND.  % Nº 
ATEND.  

% 

SUS/SMS 2.319 55,19% 9.442 61,27% 5.349 77,74% 
CONVENIOS/ 1.883 44,81% 5.968 38,73% 1.532 22,26% 
PARTICULAR  

TOTAL  4.202 100,00% 15.410 100,00
% 

6.881 100,00% 

CALCULO FILANTROPIA 2020 
    PACIENTE DIA AMBULATÓRIO TOTAL 
TOTAL ATENDIMENTO 

SUS 61,27% 10% 71,27% 
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CONVÊNIO  INTERNADOS  PACIENTE DIA  AMBULATORIAIS  

Nº 
ATEND.  

% Nº ATEND.  % Nº 
ATEND.  

% 

SUS/SMS 2.644 58,53% 12.377 65,00% 5.735 74,43% 
CONVENIOS/ 1.873 41,47% 6.667 35,00% 1.970 25,57% 
PARTICULAR  

TOTAL  4.517 100% 19.044 100% 7.705 100% 

CALCULO FILANTROPIA 2021 
    PACIENTE DIA AMBULATÓRIO TOTAL 
TOTAL ATENDIMENTO 

SUS 65,00% 10,00% 75,00% 

 

–
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                   Provedor                                  Tesoureiro                               Contador     
         CPF: 671.353.668-91             CPF: 434.208.008-78        CRC:1SP.178147/O-0     
                 CPF: 098.885.598-42
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29 - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Dr. Nobile Kosmos Malago      Dr. Angelo Jair Falanga          Nicolau José Morato  
                   Provedor                                  Tesoureiro                               Contador     
         CPF: 671.353.668-91             CPF: 434.208.008-78        CRC:1SP.178147/O-0     
                 CPF: 098.885.598-42

Os quadros acima demonstram que a Entidade cumpriu em 2021 com os requisitos 
da fi lantropia na Área da Saúde pelo oferecimento e cumprimento de no mínimo 60% 
de atendimento aos benefi ciários do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo atingido 
em 2020 o percentual de 75,00% de sua capacidade, por esse motivo, o valor relativo 
aos custos desses atendimentos não é apresentado como custo de gratuidade na De-
monstração do Resultado do Exercício.

29 - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL

A Entidade protocolou pedido de renovação do CEBAS através do processo n. 
25000.054340/2020-33, onde obteve deferimento pelo Ministério da Saúde através da 
Portaria n. 880 de 14/09/2020, fazendo jus aos benefícios da fi lantropia pelo período 
de 01/06/2020 a 31/05/2023. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reu-
nião realizada nesta data, examinou as Demonstrações  Contábeis, compreenden-
do: Balanço Patrimonial,

Demonstração de Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração 
da Mutações do  Patrimônio Liquido, Notas Explicativas, Parecer do Auditor Inde-
pendente, do  exercício  encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Com base nos exames efetuados e considerando ainda o parecer do Auditor 
Independente opinamos favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Aspectos Relacionados ao COVID 19.
Medidas adotadas pela Irmandade da Santa Casa  de Misericórdia de Jaboticabal
Durante o exercício de 2021, a Irmandade deu sequencia nas medidas adotadas 

em 2020, para o combate a pandemia do novo Corona Vírus. 
Foram recebidos recursos governamentais para aplicação em custeio e investi-

mentos no combate ao vírus, conforme segue:

Refere-se a recursos tomados junto às instituições fi nanceiras para capital de giro 
e fi nanciamento de bens. São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a 
data do balanço, e os juros respectivos incorridos estão provisionados. As variações 
monetárias e os juros são apropriados em despesas fi nanceiras.

Empréstimos no curto prazo classifi cados no Passivo Circulante:
Passivo Circulante      
Descrição 2021  2020  Taxa
C.E.Federal     524.066,98 -  0,76% a/m
Credimogiana 1.716.209,68     1.408.606,86              0,90% a/m   
Total  2.240.276,66     1.408.606,86  

Empréstimos no longo prazo classifi cados no Passivo Não Circulante:
Longo Prazo      
Descrição 2021  2020  Taxa
Credimogiana    421.198,45 2.151.066,42  0,90% a/m
 C.E.Federal    952.498,83   0,76% a/m
Total  1.373.697,28 2.151.066,42   
A movimentação dos saldos para os exercícios de 2021 e 2020 está assim repre-

sentada:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34 - Rua Marechal Floriano Peixoto, 1387 - Centro - Jaboticabal - SP - Cep.: 14.870-810
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