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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, 
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento 
técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e, não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da 
Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia 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 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 

continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na 
auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

Joinville, 27 de fevereiro de 2020.

Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011.609/O-8 “F” SC
Fernando de Souza Leite
Contador
CRC nº 1 PR 050422/O-3  
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Prefeitura da Capital libera a vacinação 
de idosos contra a gripe em condomínios 

A vacinação de pessoas com 
mais 60 anos contra a gripe em 
Florianópolis começará a partir 
de segunda-feira que vem, dia 
30. Para essa vacinação, serão 
desenvolvidos pontos fora dos 
Centros de Saúde para vacinar 
quem precisa, evitando a aglo-
meração nos locais e a possível 
disseminação do novo corona-
vírus e outras doenças. Drive-
tru, escolas, e vacinação em 
casa são opções. 

Para vacinação em condo-
mínios, a Prefeitura de Floria-
nópolis abriu a oportunidade 
para profissionais de saúde que 
queiram vacinar os idosos aci-
ma de 60 anos. É possível tam-
bém fazer o pedido para que 
um profissional da Prefeitura 

vá até o local. Para esclarecer 
todas as dúvidas e fazer o pedi-
do das vacinas para os prédios 
os profissionais de saúde, ou 
síndico do condomínio podem 
enviar um e-mail para: vacina-
nocondominio@gmail.com. 

Para ser um dos profissio-
nais voluntários, é preciso ter 
habilidade para aplicação de 
medicamentos: profissionais de 
enfermagem, médicos, ou far-
macêuticos, por exemplo. Todo 
kit de vacinação será enviado 
pela Vigilância Epidemiológica. 
Todas as pessoas que vão apli-
car a vacina precisam apresen-
tar registro profissional. 

Poderão receber a vacina 
pessoas, com mais de 60 anos, 
sem febre, ou qualquer sintoma 

respiratório. Quem têm esses 
sintomas deve entrar em con-
tato com o Alô Saúde Floripa 
pelo número 0800-333-3233, 
para avaliação com o encami-
nhamento mais adequado.

SERVIÇO

Alô Saúde 
Floripa pelo 
número 
0800-
333-3233
Agendamento 
de vacinação 
em condomí-
nios: vacinano-
condominio@
gmail.com

VESTIBULAR DE INVERNO

Udesc suspende o cronograma e os prazos
A Udesc (Universidade do Esta-

do de Santa Catarina) comunica que 
o calendário do Vestibular de Inver-
no 2020 e todos os seus prazos estão 
suspensos e somente serão retoma-
dos após a normalização da situação 
no Estado e no país, que enfrentam 
pandemia do novo coronavírus.

Dessa forma, está adiado, por 
exemplo, o prazo para doadores de 
sangue e/ou medula pedirem isen-
ção no pagamento da taxa de inscri-
ção. Pelo cronograma original, a Co-
vest (Coordenadoria de Vestibulares 
e Concursos da Udesc) receberia pe-
didos até hoje.

 Já o período para solicitar isen-
ção pelo critério socioeconômico foi 
encerrado em 2 de março, mas a ho-
mologação dos requerimentos tam-
bém foi suspensa.

Outro prazo adiado se refere ao 
lançamento do edital e ao início das 
inscrições, previsto para 1º de abril. 
Além disso, está suspensa, por en-
quanto, a data das provas, agendada 
inicialmente para 31 de maio. 

A Udesc informa que segue 
acompanhando os desdobramentos 
da pandemia do novo coronavírus e, 
quando houver novas medidas, fará 
divulgação imediata à sociedade.

Campanha de 
vacinação contra 

gripe espera 
proteger idosos

Aulas 
continuam 
canceladas em 
todo o Estado 
de Santa 
Catarina
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