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RELATORIO DO AUDITOR INDf,PENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS

Diretores, ( onselheiros e Associados da

cAIxA DE AsstsrtNclA l sluon Do sINDtcATo Dos FUNcIoNARros
INTEGRANTES Do cRUpo ocupAcIoNAL ADM|NISTRAcAo TRtBUTARTA
Do EsrADo DE pERNAMBUco - Flsco slUne - pe
Recife - PE

Opinieo

Exarninarnos as demonstrac6es contebcis da CAIXA DE ASSlSttlCfl n sa0lf oo
sINDrcATo Dos rulctolAmos INTEGRANTES Do cRupo
ocupACroNAL ADMrNtsrRAcAo TRIBUTARTA Do EsrADo DE
PERNAMBUCO - FISCO SA0DE - PE, quc compreendem o balango patrimonial em 3l
de dezembro de 2018 e as respectiva-s demonstragoes do resultado, do resultado
abrangcntc, das mutaqdcs do patrimdnio liquido c dos lluxos de caixa para o exercicio
findo nessa data- bem como as corresoondcntes notas exolicativas. incluindo o resumo das
principais politicas contibeis.

Em nossa opiniAo, as demonstrag6es condbcis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posigAo patrimonial e financeira da CAIXA DE
ASSISTTNCIA A SATDE DO SINDTCATO DOS FUNCIONARIOS
TNTEcRANTES Do cRUpo ocupActoNAL ADMtNtsrRAcAo T RIBUTARTA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO . FISCO SAUDE . Pf, CM 3I dE dCZCMbTO dE 2018,
o desempenho de suas operagdes e os seus Iluxos de caixa para o exercicio findo nessa

data, de acordo com as pniticas contdbeis adotadas no Brasil, aplicdveis As entidades
supervisionadas pela Ag€ncia Nacional de Saride Suplementar - ANS.

Bas€ para Opiniio

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de
auditoria. Nossas r!-sponsabilidadcs, em conformidade com tais nomas, estAo d€scdtas na
segio a seguir, intitulada "Rcsponsabilidadcs do Auditor pcla Auditoria das
Demonstragdes Cont6beis". Somos independentes em ielagao d entidade, de acordo com os
pdncipios eticos relevantes previstos no Cridigo de Etica Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pclo Consclho Fcdcral dc Contabilidadc, c curnprimos com
as demais responsabilidades dticas de acordo com essas nonnas. Acreditamos que a
eviddncia de auditoria obtida 6 suficientc c apropriada para fundamcntar nossa opinido.

Outras iDforma$dcs que acompaDham as Demonstrag6es Contibeis e o Relat6rio do
Auditor

A administragao da entidade d r0spons6vel por essas outBs infomag6es obtidas at€ a data
deste relat6rio, que compreendem o Relat6rio da Administrageo.

Nossa opiniAo sobre as demonstragdcs contabeis n6o abrangc o Rclatdrio da Administrageo
e nAo expressamos qualquer forma de conclusdo de auditoria sobre esse relat6rio.
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llm conexao com a auditoria das demonstraQdes contiibeis. nossa responsabilidade d a de

ler o Relatdrio da Adminishaaao e, ao l'azdlo, oonsiderar se esse relatririo este, de forma
rclcvante, inconsistente com as demonstrag6cs contdbeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra foma. aparenta estar distorcido de forma relevante.

Sc, com base no trabalho realizado, concluirmos quc he distoqao relevant€ no relatorio da
administraQeo obtido antes da data deste relat6rio, somos requeridos a comunicar esse fato.
Nao temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administrrseo e da Governanga pelas Demonstrafdes
Contibeis

A administragao € responsiivel pcla claboragao e adequada apresenta9eo das

demonstragdes contibeis de acordo com as pr6ticas cont6beis adotadas no Brasil,
aplicdveis ds entidades supervisionadas pcla Ag€ncia Nacional de Saide Suplcmcntar -
ANS. e pelos controles intemos que ela determinou como necessiirios para permitir a
elaboraQao de demonstraQdes contdbeis livres de distoigeo relevante, indepcndcntcmcntc sc

causada por fraude ou erro.

Na elaboragdo das demonstra$des contiibeis, a adminisfagao 6 responsavel pela avaliageo

da capacidade da entidade continuar opcrando, divulgando, quando aplic6vel, os assuntos

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contiibil na elaboragio
das demonstragoes contiibeis, a nio ser que a administraqao prctcnda liquidar a cntidadc ou
ccssar suas operagdes, ou ndo lenha ncnhuma altemativa realista para evitar o
encerramento das operagdes.

Os responsaveis pela govemanqa da entidade sao aquclcs com responsabilidadc pcla

supervisto do processo de elaboragdo das demonstragdes contiibeis.

Respolsabilidades do Auditor pela Auditoris das Dedonstragdes Contibeis

Nossos objetivos seo obter seguranga razoAvel de que as demonstragdes cont6beis, tomadas
cm coqiunto, estejam livres de disto(Qao rclcvante, independentemente se causada por

fraude ou erro. e emitir relat6rio de auditoria contendo nossa opiniao. Seguanga razo6vel d

um alto nivel de segwanga, mas, nao, uma gamntia de que a auditoda realizada d0 acordo
com as norrnas brasilcims c intcmacionais dc auditoria scmprc detcctam as eventuais
distorgdes relevantes existentes. As distorgdes podem set decorrentes de fraude ou erro e

sdo consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma pe$pectiva razo6vel. as decisdes econ6micas dos usuiirios tomadas aom

base nas referidas demonsLraqdes contdheis.

Como parte da auditoria realizada, dc acordo com as normas bmsileiras e intemacionais dc
auditoria. exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. AIdm disso:

. Identilicamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonsfiag0es contiibeis,
indcpcndentcmcnte se causada por li.aude ou eno, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos. bem como obtemos evidencia de

auditoria apropriada e suficientc para lurdamentar nossa opinido. O risco de nlo
detecaao de distorgSo relevante resultantc de fraude i maior do que o provenientc dc
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eno, jri que a fraude podc envolver o ato de burlar os controles intemos, conluio,
falsificagao, omissao ou representagOes falsas intencionais;

. Obtemos entendimento dos contrcles intemos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas nao com o
objetivo de expressarmos opiniio sobre a elicScia dos controles intemos da entidade;

o Avaliamos a adequagao das politicas contdbeis utilizadas e a razoabilidade das

estimativas contiibeis e respectivas divulgagoes feitas pela administratao;

. Concluimos sobre a adequagio do uso, pela administraqdo, da base contribil de

continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza rclevante em relaqdo a cvcntos ou condigoes que possarn levantar dtvida
significativa em relagao d capacidade de continuidade operacional da entidade. Se

concluirmos que exist€ inc€deza rclcvante, devcmos chamar atengao em nosso relat6rio
de auditoria para as respectivas divulgag6es nas demonstragdes contiibeis ou incluir
modificag5o em nossa opiniAo, se as divulgaedes forem inadequadas. Nossas conclus6es
estao fundarnentadas nas evid€ncias de auditoria obtidas atd a data dg nosso relat6rio.
Todavi4 eventos ou condigdes futuras podcm levar a entidade a neo mais se manter em
continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsiiveis pela govemanga a respeito, entre outros aspectos,
do alcanca planejado, da 6poca da auditoria e das constatagoes significativas de auditoriq
inclusive as eventuais defici€ncias significativas nos conkolcs intcmos quc identificamos
duranle nossos trabalhos.

Belo Horizonte, l5 de marqo de 2019.
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