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Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Contábeis

À Diretoria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e 
Humano - INDSH Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes 
de Carvalho Pedro Leopoldo - MG Examinamos as demonstrações 
contábeis do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Hu-
mano - INDSH, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do superávit, das 

-

demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

Instituto Nacional 
de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em 31 de dezembro 

adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzi-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela audi-
toria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação 
à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-

para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento 

-
cício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, 

não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Deter-
minamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos 
de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Contingências 
cíveis e trabalhistas: Conforme mencionado na nota explicativa nº 14, 
a Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das 
suas operações. A determinação do valor das provisões e das demais 

-

assessores jurídicos. Devido a esse fato e a complexidade e incerte-
zas relacionadas aos aspectos legais e constitucionais envolvidos em 
temas cíveis e trabalhistas, consideramos esse tema com um assunto 

Como este assunto foi 
conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de auditoria, 
para endereçamento dos riscos de provisão para contingências inclu-
íram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para 
os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) 
avaliação de controles internos; (iii) Discussões com a Administração 

dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obten-
ção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de 

-
formações de resposta de assessores jurídicos com as informações e 
controles da Administração. Responsabilidades da Administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 

operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-

-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 

-

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-

-

a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 

-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a even-

à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 
que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-

-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 

geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planeja-

São Paulo, 30 de março de 2018.
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