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Missão/Mission 

“Melhorar a qualidade de vida das pessoas de Vila Velha.” 

 

“To improve the quality of life of the people of Vila Velha.” 

 

Valores/Values 

• Zelar pela saúde: responsabilidade de todos. 

• Promover saúde – compromisso e respeito à vida. 

• Respeito – uma via de mão dupla. 

• Educação – a base de toda uma vida. 

• Qualidade e humanização no atendimento. 

 

• Caring for health is everyone's responsibility. 

• Promoting health with a commitment and respect for life. 

• Respect is a two-way street. 

• Education is the foundation to build a life. 

• Quality and caring service. 

 

Objetivo/Objective 

“Ser a melhor clínica de saúde no Brasil” 

 

“To be the best health clinic in Brazil”  
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É com grande orgulho que apresentamos o Relatório Anual de 2014 da 

Fundação Clínica Carmem Lucia. Este foi um ano importante para nós, pois a 

Clínica tornou-se uma organização sem fins lucrativos e totalmente 

independentes. Durante a transição, fomos capazes de manter o alto nível de 

qualidade que nossos pacientes esperam e apreciam. Isto foi alcançado, 

principalmente, devido à nossa excelente equipe e aos voluntários que se 

dedicam à missão e visão da instituição. 

 

Mesmo que o fundador possa ter plantado a semente, as raízes da Fundação 

Clínica Carmem Lucia estão firmemente inseridas na comunidade que 

servimos. Estamos buscando constantemente a garantia que não estamos 

apenas satisfazendo as necessidades de nossa comunidade, mas que também 

estamos servindo como uma clínica de modelo para o resto do Brasil. 

 

It is with great pride that we present the 2014 Fundação Clínica Carmem Lucia 

Annual Report.  This was an important year for us as the Clinic became a fully 

independent nonprofit organization.  During the transition we were able to 

maintain the high level of care our patients have come to expect and 

appreciate.  This was mainly due to our excellent staff and volunteers who are 

dedicated to the mission and vision of the organization. 

 

Though the founder may have planted the seed, the roots of the Fundação 

Clinica Carmem Lucia are firmly embedded in the community we serve.  We are 

constantly striving to ensure that we not only meet the needs of our community, 

but also serve as a model clinic for the rest of Brazil. 

 

Vila Velha, ES, 30 de Junho, 2014 

 

            
D. Ben Benoit     Daniel A. Weiss, Ph.D. 

Presidente do Conselho Curador   Presidente da Diretoria 

President Board of Trustees   President Board of Directors   
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Histórico /History 

A Fundação Clínica Carmem Lucia presta serviços odontológicos, médicos e 

psicológicos para famílias de baixa renda da Região V de Vila Velha, ES, 

Brasil. 

 

Carmem Lucia Buck nasceu em Mantena, MG, e mudou-se para Vila Velha, 

ES. Ainda jovem, ela mudou-se para os Estados Unidos, onde se casou e 

constituiu uma família. Ela sempre teve um sonho de contribuir, de alguma 

maneira, com a comunidade de Vila Velha. Infelizmente, ela faleceu de câncer 

de colo de útero em 2002. Seus amigos e familiares se uniram para realizar o 

sonho dela de criar uma clínica de saúde no Brasil. 

 

A Clínica Carmem Lucia foi criada em 2009 como um projeto da PCLB 

Foundation, Fundação Ceciliano Abel da Almeida (FCAA) e da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), com a ajuda de Movive e GG5. Após a 

realização de um levantamento de necessidades, decidiu-se que a Clínica 

precisava estar situada próximo à Região 5 de Vila Velha, para prestar 

atendimento à comunidade dessa região. Uma comissão informal de líderes da 

comunidade foi formada para decidir que tipo de clínica seria e quem poderiam 

participar na mesma. A comunidade decidiu que serviços odontológicos, 

pediátricos, ginecológicos era a maior necessidade. Assim, a clínica passou a 

oferecer atendimento odontológico e médico (clínico geral e pediatria). Em 

2010, acrescentou a oferta dos serviços ginecológicos. Então, em 2012, 

através de uma parceria com o Instituto Areta, a clínica passou a oferecer 

serviços psicológicos. 

 

Em junho de 2013, a Fundação Clínica Carmem Lucia foi formada como uma 

organização sem fins lucrativos e em 2014 a clínica tornou-se totalmente 

independente da FCAA e UFES. A Fundação Clínica Carmem Lucia tem quatro 

órgãos administrativos e voluntários que decidem sobre as regras e as 

atividades da clínica e são compostos por membros da comunidade, a saber: 

 

 

Conselho de Curadores; 
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Conselho Deliberativo; 

Diretoria e 

Conselho Fiscal. 

 

The Fundação Clinica Carmem Lucia provides dental, medical, and 

psychological services to low-income families in Region V of Vila Velha, ES, 

Brazil. 

 

Carmem Lucia Buck was born in Mantena, MG, and moved to Vila Velha, ES.  

As a young woman, she moved to the United States where she eventually got 

married and began to raise a family.  It was always her dream to give something 

back to Vila Velha.  Unfortunately, she passed away of colon cancer in 2002.  

Her friends and family came together to fulfill her dream of creating a health 

clinic in Brazil. 

 

The Clinica Carmem Lucia was created in 2009 as a project of the PCLB 

Foundation, Fundação Celciliano Abel da Almeida (FCAA), and the Federal 

University of Espirito Santo (UFES) with the help of Movive and GG5. After 

conducting a needs assessment, it was decided to locate the Clinic in Region V 

of Vila Velha.  An informal commission of community leaders was formed to 

decide what type of clinic and who can participate.  The community decided that 

dental, pediatric, and gynecological services were in most need.  Thus, the 

clinic started offering dental, general medical, and pediatric care, and in 2010, it 

added gynecological services.  Then in 2012 Through a partnership with the 

Areta Institute, the clinic began offering psychological services. 

 

In June of 2013, Fundação Clinica Carmem Lucia was formed as a 

philanthropic organization, and in 2014 the clinic became wholly independent of 

FCAA and UFES.  Fundação Clinica Carmem Lucia has four volunteer 

administrative bodies made up of community members who decide on the 

policies and activities of the clinic:  

 

Board of Trustees 

Deliberative Board 

Board of Directors    

Fiscal Council 
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Quem pode participar na Clínica? Who can participate in the clinic? 

 

Atualmente a clínica possui mais de 500 famílias (mais de 4.000 pessoas) 

cadastradas. Para se inscrever, as famílias devem preencher os seguintes 

critérios: 

 Ser morador da região 5 - Vila Velha/ ES; 

 Renda Per capita de R$ 450,00; 

  Participação obrigatória em 04 ações educativas anuais na sede da Clínica; 

  Ter todos os documentos pessoais. 

 

Depois que a família participa em quatro programas na clínica, agenda-se um 

horário para apresentação de todos os documentos. Em seguida, realiza-se 

uma visita domiciliar para verificar a situação da família, além de fornecer 

orientações sobre a clínica. 

 

A clínica não cobra pelos serviços, entretanto, cobra dos clientes que tomem 

responsabilidade pela saúde e bem-estar de si mesmo, sua família e sua 

comunidade. Ser responsável inclui ligar para marcar e cancelar consultas, 

além de comparecer na hora certa para consultas. As famílias que não 

cumprem essas regras são excluídas. 

 

The clinic has over 500 families (over 4,000 people) registered in the clinic.  To 

register, families must satisfy the following conditions: 

 Participate in four programs at the clinic per year 

 Live in Region V of Vila Velha 

 Have a per capita income of BR$450 or less 

 Have all of their documents in order 

 

Once a family participates in four programs in the clinic, they schedule an 

appointment to bring all of their documents to the clinic.  Then a nurse conducts 

a home visit to verify the family´s situation and provide an orientation to the 

clinic. 

 

The clinic does not charge for services but charges clients to be responsible for 

the health and well-being of themselves, their family, and their community.  Part 

of being responsible includes calling to make and cancel appointments and 

showing up on time for consults.  Families who do not abide by these rules are 

excluded. 

 



Fundação Clinica Carmem Lucia 
Relatório Anual 2014 / 2014 Annual Report 

 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA /DENTAL CLINIC 

 

O objetivo da clínica odontológica é tentar resolver todas as necessidades de 

saúde bucal dos nossos pacientes. Serviços odontológicos incluem limpeza, 

raio-x, raspagem de tártaro, restaurações, tratamento de canal, cirurgias e 

próteses dentárias. A clínica não faz ortodontia (aparelho dentário) e implantes. 

Em parceria com a UFES e FAHUCAM (Fundação de Apoio ao Hospital 

Universitário Cassiano Antônio Moraes), a clínica recebe estagiários de 

odontologia que treinam para se tornar excelentes profissionais e líderes em 

sua profissão e em sua comunidade. 

 

Em 2014, a clínica obteve mais de 2.800 consultas odontológicas e realizou 

mais de 7.000 procedimentos. Desde a sua criação, a clínica realizou 12.000 

consultas odontológicas e, aproximadamente, 35.000 procedimentos. 

 

The goal of the dental clinic is to try and resolve all of the oral health needs of 

our patients.  Dental services include cleaning, x-ray, fillings, restorations, root-

canal, surgeries and dental prosthetics.  The clinic does not do orthodontics  

and implants.  In a partnership with UFES and FAHUCAM (Fundação de Apoio 

ao Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes), the clinic receives dental 

interns who train to become excellent professionals and leaders in their field 

and in their community.   

 

In 2014, the clinic had over 2,800 dental consults and performed over 7,000 

procedures.  Since its inception, the clinic had 12,000 dental consults and 

performed 35,000 procedures.   

 

 

CLÍNICA MÉDICA/ MEDICAL CLINIC 

 

A clínica médica fornece consultas ambulatórios de clínica geral, pediatria e 

ginecologia. Em 2014, a clínica realizou mais de 780 consultas ginecológicas e 

mais de 2.300 consultas médicas, das quais aproximadamente 65% eram 

consultas pediátricas. Desde a sua criação, a clínica obteve mais de 11.200 

consultas médicas e mais de 2.400 consultas ginecológicas. Em 2014, a clínica 

colheu mais de 200 exames de preventivo. 
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The medical clinic provides general, pediatric, and gynecological out-patient 

care.   In 2014, the clinic provided over 780 gynecological consults and over 

2,300 medical consults of which approximately 65% were pediatric consults.  

Since its inception, the clinic has provided over 11,200 medical consults and 

over 2,400 gynecological consults.  In 2014, the clinic provided over 200 free 

pap smears. 

 

SERVIÇOS PSICOLÓGICOS /PSYCHOLOGICAL SERVICES 

 

Originalmente em parceria com o Instituto Areta e agora através de uma 

parceria com a UVV, a clínica recebe estagiários de psicologia que prestam 

aconselhamento básico para os pacientes. Além de estagiários, a clínica 

recebeu vários psicólogos voluntários ao longo dos anos. Em 2014, a clínica 

realizou mais de 200 consultas psicológicas, e desde 2012 mais de 430 

consultas psicológicas. 

 

Originally in partnership with the Areta Institute and now through a partnership 

wih UVV, the clinic receives psychology interns who provide basic counseling 

for patients.  In addition to interns, the clinic has received several volunteer 

psychologists over the years. In 2014, the clinic provided over 200 

psychological consults, and since 2012 has provided over 430 psychological 

consults. 

 

COMUNIDADE/ COMMUNITY 

 

A clínica está trabalhando ativamente na comunidade fornecendo programas 

de saúde oral, nutrição, saúde reprodutiva, higiene e outros tópicos para 

escolas, creches e outras organizações comunitárias. A equipe também 

apresenta programas na clínica quatro vezes por mês. Em 2014, a equipe da 

clínica realizou 114 programas atingindo cerca de 2.750 pessoas, e desde a 

sua criação, a equipe da clínica obteve mais de 330 programas que alcançam 

cerca de 7.200 pessoas. 

 

The clinic is actively working in the community providing programs on oral 

health, nutrition, reproductive health, hygiene, and other topics to schools, day-

care centers, and other community organizations.  The staff also presents 

programs at the clinic four times a month.  In 2014, the clinic staff provided 114 

programs reaching approximately 2,750 people, and since its inception, the 

clinic staff provided over 330 programs reaching approximately 7,200 people. 
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2013-2014 Conselho de Curadores/ Board of Trustees 

D Ben Benoit, Presidente 

Francisca Geli Oliveira Weiss  

Teresa Cristina Zanol Pereira De Souza Puppim 

 

2013-2014 Conselho Deliberativo / Deliberative Council 

Alessandra Santana De Aquino 

João Nunes De Souza 

Neide Aparecida Lebarcky 

Edna Ribeiro Da Rocha 

Agostinho Merçon  

Maria Santana, Presidente 

Dayane Piske De Medeiros 

 

2013-2014 Diretoria / Board of Directors 

Daniel Aaron Weiss, Presidente 

José Pedro Pascoal, Vice Presidente  

Jaime Roy Doxsey, Primeiro Tesoureiro 

Hygor Dias Silva, Segundo Tesoureiro 

Maria Lima, Secretaria 

 

2013-2014 Conselho Fiscal / Fiscal Council 

Maria Peixoto Ribeiro  

José Flávio Santana De Aquino, Presidente  

Rosildo Oliveira Ferreira 

 

Gerente/Manager 

Priscila Lube Moraes 
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APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS  

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 

 

BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)  
 

 

Var. % 2014 

 

2013 

ATIVO 

 

    Reapresentado 

  

 

      

CIRCULANTE 

 

      

Caixa e Equivalente de Caixa 13,08%       428.062,32                 378.535,48  

Adiantamentos de Salários -           2.871,29                              -    

Despesas Antecipadas -           6.025,16                              -    

Total do Circulante 15,43%       436.958,77                 378.535,48  

  

 

      

NÃO CIRCULANTE 

 

      

Realizável a Longo Prazo -         15.185,00                              -    

Imobilizado 692,91%       212.766,94                   26.833,61  

Total do Não-Circulante 749,50%       227.951,94                   26.833,61  

  

 

      

TOTAL DO ATIVO 64,03%       664.910,71                 405.369,09  

      

PASSIVO 

 

      

  

 

      

CIRCULANTE 

 

      

Vinculado ao Fornecimento de Materiais e Serviços 2,74%           7.500,30                     7.300,00  

Vinculado a Consignações -         19.524,04                              -    

Vinculado a Obrigações Tributárias -           5.069,63                              -    

Obrigações com Pessoal/Empregados -         98.849,59                              -    

Outras Obrigações -           8.875,98                              -    

Total do Circulante 1815,34%       139.819,54                     7.300,00  

  

 

      

PATRIMÔNIO LIQUIDO 

 

      

Patrimônio Social -       406.565,59                 406.565,59  

Doações Patrimoniais -       124.048,30                              -    

Superávit ou Déficit Acumulado -35,00%         (5.522,72)                  (8.496,50) 

Déficit do Exercício Anterior -         (8.496,50)                             -    

Superávit ou Déficit do Exercício -135,00%           2.973,78                   (8.496,50) 

Total do Patrimônio Liquido 31,91%       525.091,17                 398.069,09  

  

 

      

TOTAL DO PASSIVO 64,03%       664.910,71                 405.369,09  
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em reais)  
 

  

 

2014 

 

2013 

  

 

    Reapresentado 

Receitas Ordinárias -    1.135.332,50                              -    

Outras Receitas -           4.819,70                           0,42  

Gratuidades -       878.156,00                              -    

Receitas Extraordinárias -99,64%              537,00                 148.789,81  

  

 

      

(-) Remuneração de Pessoal c/ Vínculo Empregatício -       581.992,53                              -    

(-) Benefício a Pessoal c/ Vínculo Empregatício -         47.472,81                              -    

(-) Encargos Sociais -       177.533,53                              -    

(-) Treinamentos -           2.320,00                              -    

(-) Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Empregatício -         59.159,71                              -    

Total de Despesas c/ Recursos Humanos -       868.478,58                              -    

  

 

    
 

(-) Despesas c/ Serviços de Terceiros 1591,57%         89.046,68                     5.264,14  

(-) Despesas c/ Materiais -         48.990,17                              -    

(-) Despesas c/ Comunicações -           3.458,74                              -    

(-) Despesas c/ Manutenção da Infraestrutura -           9.489,07                              -    

(-) Outras Despesas Administrativas 5969,49%         90.174,44                     1.485,70  

(-) Despesas Tributarias -           4.216,31                              -    

Total de Despesas Administrativas 3535,28% 

       

245.375,41  
                   6.749,84  

  

 

      

(-) Gratuidades -       878.156,00                              -    

Total de Gratuidades -       878.156,00                              -    

  

 

      

(-) Isenções de Contribuições Sociais -99,79%              307,79                 148.789,81  

Total de Isenções de Contribuições Sociais -99,79%              307,79                 148.789,81  

  

 

      

(-) Depreciação e Amortização do Patrimônio -         21.651,02                        124,13  

Total de Depreciação e Amortização do Patrimônio -         21.651,02                        124,13  

  

 

      

Receita Financeiras -           5.045,30  
 

                          -    

(-) Despesas Financeiras -48,74%              831,92                     1.622,95  

  

      

(-) Despesas c/ Repasses -           6.116,00                              -    

Total de Despesas c/ Repasses -           6.116,00                              -    

  

 

      

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -135,00%           2.973,78                   (8.496,50) 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (em reais) 

 

Descrição 
Patrimônio 

Social 

Doações 

Patrimoniais 

Superávit/ 

Déficit 

Acumulado 

Ajuste de 

Exercício 

Patrimônio 

Líquido 

Saldo em 01/01/2013                     -                           -                          -                        -                    -    

            

Superávit do Exercício                     -                           -         378.559,09                      -       378.559,09  

            

Saldos em 31/12/2013 originalmente apresentados                     -                           -         378.559,09                      -        378.559,09  

            

Efeitos de reapresentação divulgados nas notas 

explicativas 15 e 16    406.565,59                         -       (387.055,59)                     -          19.510,00  

Dotação inicial reconhecida no resultado de 2013    406.565,59                         -       (406.565,59)                     -                         -    

Benfeitorias reconhecidas no resultado de 2013                     -                           -           19.510,00                      -          19.510,00  

            

Saldos em 31 de dezembro de 2013 reapresentados    406.565,59                         -            (8.496,50)                     -        398.069,09  

            

Doações Patrimoniais                     -          124.048,30         124.048,30  

Incorporação do Déficit Acumulado ao Patrimônio 

Social                          -                        -    

Ajuste Exercícios Anteriores                          -                        -    

Superávit do Exercício               2.973,78           2.973,78  

Destinação do resultado do exercício:           

Incorporação ao Patrimônio Social           

            

Saldo em 31/12/2014    406.565,59        124.048,30          (5.522,72)                     -        525.091,17  
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – pelo método indireto (em reais) 

      
 

  2014 

 

2013 

   Reapresentado 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES       

        

SUPERÁVIT/DÉFICIT (Resultado líquido)           2.973,78                (8.496,50) 

Déficit/Superávit Líquido do Exercício           2.973,78                (8.496,50) 

        

AJUSTE QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU 

SAÍDA DE CAIXA 
        21.651,02                      124,13  

Depreciação         21.651,02                      124,13  

Ajustes de Exercícios                     -                                -    

        

VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS       108.438,09                   7.300,00  

Adiantamentos a Empregados         (2.871,29)                             -    

Despesas Antecipadas         (6.025,16)                             -    

Títulos de Capitalização       (15.185,00)                             - 

Vinculado ao Fornecimento de Materiais e Serviços              200,30                   7.300,00  

Vinculado a Consignações         19.524,04                              -    

Vinculado a Obrigações Tributárias           5.069,63                              -    

Obrigações com Pessoal/Empregados         98.849,59                              -    

Outras Obrigações           8.875,98                              -    

    
 

  

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS       133.062,89                (1.072,37) 

        

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE 

INVESTIMENTOS 
      (83.536,05)             (26.957,74) 

(-) Aquisição de Imobilizado       (83.536,05)             (26.957,74) 

        

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE 

FINANCIAMENTO 
                    -                 406.565,59  

(+) Dotação Inicial Patrimônio Social                     -                 406.565,59  

        

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA* 
        49.526,84               378.535,48  

        

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       

Saldo Inicial do Exercício       378.535,48                              -    

Saldo Final do Exercício       428.062,32               378.535,48  

        

VARIAÇÃO NO EXERCÍCIO         49.526,84               378.535,48  

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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COMENTÁRIOS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, CONFORME O CASO, 

REFERENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E CONTROLES INTERNOS  

 

 

1. SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS À APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

1.1. o balanço patrimonial e a demonstração do resultado devem ter referência 
cruzada com as notas explicativas, conforme item 113, da NBC TG 26 (R1), de 
11-12-2013; 
 

1.2. os itens 10 e 17, da norma ITG 2002/2012, requerem que os custos sejam 
segregados por atividades. No caso da FUNDAÇÃO, essas atividades consistem, 
por exemplo, de clínica médica, clínica da mulher, clínica odontológica, psicologia, 
laboratórios, gratuidades. Portanto, a demonstração de resultado deve ser 
apresentada em conformidade com essa norma; e 

 

1.3. inserir nas notas explicativas uma divulgação específica contendo declaração 
explicita e sem reservas de que a entidade adotou as normas internacionais 
aplicadas a ela, no caso, a NBC TG 1000/2009, conforme requerido no item 3.3 
da citada norma. 

 

Recomendados que nas próximas demonstrações contábeis a serem preparadas a 
administração da FUNDAÇÃO observe as exigências estabelecidas nos dispositivos 
legais retromencionados. 
 
 
2. COMENTÁRIOS RELACIONADOS ÀS CONTAS PATRIMONIAIS E DE 

RESULTADO 
 

2.1. Caixa e Equivalente de Caixa 
 

Composição: 

 

SALDO   DESCRIÇÃO 

 R$          430,56    Caixa 

 R$   427.631,76    Banco Itaú - 16.464-4 

 R$   428.062,32    Total Caixa e Equivalente de Caixa 

 

O saldo de R$ 427.631,76 mantido em depósito bancário se acha conciliado com o 

extrato e foi, inclusive, confirmado pelo Banco Itaú Unibanco S/A. 

 

2.2. Imobilizado 
 

Composição: 

SALDO 

 

DESCRIÇÃO 

 R$ 234.542,09  

 

Imobilizado 

-R$   21.775,15  

 

(-) Depreciação/Amortização Acumulada 

 R$ 212.766,94  

 

Total do Imobilizado em 31/12/2014 
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O saldo de R$ 212.766,94 estava conciliado com o inventário dos bens da 

FUNDAÇÃO. Conforme notas explicativas nº 15 e 16, foi realizado ajuste do montante 

de R$ 19.510,00, em função do reconhecimento de Benfeitorias em Imóveis de 

Terceiros lançados diretamente contra o resultado no exercício de 2013. 

3. ASPECTOS SOCIETÁRIOS, DE GESTÃO E ECONÔMICO-FINANCEIROS 
 

3.1. Prestação de Contas 
 

Em 27-08-2014 a FUNDAÇÃO protocolou na Promotoria de Justiça a prestação de 

contas relativa ao exercício social de 2013. Através do Ofício nº 2741, de 09-12-2014, 

a Promotoria de Justiça apontou irregularidades relacionadas à ausência de certidão 

negativa de débitos previdenciários e pendências relacionadas aos incisos II, V e VII 

do Art. 7º do Ato Normativo nº 003/2012 da Procuradoria Geral da Justiça. Em 17-12-

2014 a FUNDAÇÃO respondeu atendendo à referida exigência e até a data de 

encerramento deste relatório ainda não havia recebido manifestação do Promotor.  

 

3.2. Análise Econômico-financeira 
 

Utilizando das metodologias de análise vertical, horizontal e de indicadores 

econômico-financeiros, estes envolvendo os principais grupos de contas do balanço 

patrimonial e da demonstração do resultado do período, verificamos o desempenho 

das principais contas patrimoniais, a representatividade das despesas em relação às 

receitas totais, bem como o comportamento de alguns indicadores no período. 

 

a) O saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa apresentou evolução de 13,08%. 
O Patrimônio Liquido da FUNDAÇÃO teve aumento de 31,9% em relação ao 
exercício de 2013.  O ativo imobilizado representa 32% do total do ativo, 
comportamento que elevou o índice de imobilização sobre o patrimônio liquido 
para 40,52%. Em nossas análises verificamos que isso se deu especialmente em 
virtude da doação patrimonial de R$ 124.048,30 recebidos da FCAA - Fundação 
Ceciliano Abel de Almeida durante o exercício de 2014. 

 

b) Liquidez Corrente e Geral 
 

 A liquidez corrente evidencia se os recursos aplicados pela entidade no ativo 
circulante (curto prazo) são suficientes para cobrir as obrigações do passivo 
circulante (curto prazo). Em 31-12-2014 esse indicador apontou índice de R$ 3,13 
para cada R$ 1,00 das dividas de curto prazo, resultado considerado satisfatório. 
 

 A liquidez geral mostra o quanto a entidade possui de aplicações de recursos no 
ativo circulante mais realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de endividamento 
total (passivo circulante e não circulante). Em 31-12-2014 esse indicador situou-se 
em R$ 3,23, para cada R$ 1,00 do total da divida da FUNDAÇÃO, índice também 
considerado satisfatório.  

 

c) O grau de endividamento demonstra quanto representa o capital de terceiros 
sobre seu capital próprio. Quanto menor esse indicador, mais solvente se 
encontra a entidade. Em 31-12-2014 a influência do capital de terceiros sobre o 
capital próprio da FUNDAÇÃO situou-se em 26,63%. 
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d) Análise Vertical das contas de resultado: 
 

 
 

Discriminação 

31/12/2014   31/12/2013 

      Reapresentado 

 Saldo (R$)  

% s/ 

Receita 

Total 

  

 Saldo (R$)  

% s/ 

Receita 

Total 
  

Despesas c/ Recursos Humanos      868.478,58  42,91%                       -    0,00% 

(-) Remuneração de Pessoal c/ Vínculo Empregatício      581.992,53  28,76%                       -    0,00% 

(-) Benefício a Pessoal c/ Vínculo Empregatício         47.472,81  2,35%                       -    0,00% 

(-) Encargos Sociais      177.533,53  8,77%                       -    0,00% 

(-) Treinamentos           2.320,00  0,11%                       -    0,00% 

(-) Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Empregatício         59.159,71  2,92%                       -    0,00% 

Despesas Administrativas      245.375,41  12,12%           6.749,84  4,54% 

(-) Despesas c/ Serviços de Terceiros         89.046,68  4,40%           5.264,14  3,54% 

(-) Despesas c/ Materiais         48.990,17  2,42%                       -    0,00% 

(-) Despesas c/ Comunicações           3.458,74  0,17%                       -    0,00% 

(-) Despesas c/ Manutenção da Infraestrutura           9.489,07  0,47%                       -    0,00% 

(-) Outras Despesas Administrativas         90.174,44  4,46%           1.485,70  1,00% 

(-) Despesas Tributarias           4.216,31  0,21%                       -    0,00% 

Gratuidades      878.156,00  43,39%                       -    0,00% 

Isenções de Contribuições Sociais              307,79  0,02%      148.789,81  100,00% 

Depreciação e Amortização do Patrimônio         21.651,02  1,07%              124,13  0,08% 

Despesas Financeiras              831,92  0,04%           1.622,95  1,09% 

Despesas c/ Repasses           6.116,00  0,30%                       -    0,00% 

DESPESA TOTAL   2.020.916,72  99,85%      157.286,73  105,71% 

RECEITA TOTAL 2.023.890,50    148.790,23  

 

Conforme demonstrado no quadro acima, em 2014, as despesas consumiram 99,85% 

das receitas. Apenas as despesas com Pessoal comprometeram 42,91%. 

 

As gratuidades correspondem a 43,39%, e foram confrontadas com as respectivas 

receitas por não representarem efetivo desembolso (pela despesa incorrida) e 

recebimento (pela receita auferida), tal procedimento atende ao que dispõe a alínea 

“m”, item 27 da ITG 2002/2012. Conforme nota explicativa nº 11, os saldos estão de 

acordo com os controles internos da FUNDAÇÃO, e foram assim demonstrados: 

 

 

Clínica Médica   R$    224.500,00  

Clínica da Mulher   R$     56.750,00  

Clínica Odontológica   R$    563.667,00  

Psicologia   R$     23.100,00  

Comunidade   R$       5.700,00  

Laboratório   R$       4.439,00  

TOTAL DE GRATUIDADES  R$    878.156,00  
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Este relatório destina-se exclusivamente para informação e uso da administração da 

FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA e de outras pessoas autorizadas por esta e 

não foi preparado para ser utilizado por terceiros fora da FUNDAÇÃO. Sua divulgação 

externa pode suscitar dúvidas e originar interpretações errôneas por pessoas que 

desconhecem os objetivos e as limitações dos exames, desenvolvidos de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

 

Considerando os procedimentos analíticos, indagações e outros procedimentos 

aplicados em nossa auditoria das demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO CLINICA 

CARMEM LUCIA, não se evidenciou desvirtuamento de finalidade, sendo constatado 

que a FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA emprega sua atividade, seu patrimônio 

e seus recursos exclusivamente nos fins para os quais foi instituída. 

 

Era o que tínhamos a relatar. 

 

Vitória (ES), 28 de Maio de 2015. 

 

 

D´AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S   

CRC-ES  002282/O            

 
 

         

 

                                                                                   

                                                                                      


