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Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(Ifrs).

Base para opinião 

nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. somos independentes em relação à 
companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais 
emitidas pelo conselho federal de contabilidade (cfc) e cumprindo 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

As demonstrações contábeis mencionadas na seção “opinião” 
foram elaboradas no pressuposto da continuidade operacional da 
companhia, entretanto, suas atividades operacionais encontram-se 
paralisadas.

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 referido 
relatório, assim como não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. não temos nada a declarar a esse respeito.

responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações 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, independente se causada por fraude ou erro.

na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar 
operando, 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 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

nossa responsabilidade é a de 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 uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectarão 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 por base nas referidas demonstrações contábeis.

como parte de uma auditoria realizada em conformidade com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamentos 
sempre mantendo absoluta cautela profissional no decorrer da auditoria. 
Além disso:

• Avaliamos a apresentação, 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.

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executarmos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidências de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante causada por fraude é maior do que 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 nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis adotadas 
e utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e divulgações 
feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incertezas significativas relacionadas a eventos 
ou circunstâncias que possam causar dúvidas significativas relacionadas 
à capacidade de continuidade operacional da sociedade. se concluirmos 
que existe uma incerteza significativa, devemos chamar 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 obtida até a data de nosso relatório. todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

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 que identificamos 
durante nossos trabalhos.

fortaleza (cE), 30 de maio de 2019.
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AVISO RESUMIDO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 
SINDICAIS 2020 DO SINDICATO DOS TRAbALHADORES EM 
SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - SINTRAS-TO - CNPj 

24.851.628/0001-69. 

o Presidente do sindicato dos trabalhadores em saúde no 
Estado do tocantins - sIntrAs-to, no uso de suas atribuições, convoca 
os associados que estejam em dia com suas obrigações sociais e 
sindicais, e que preencham os requisitos dos Arts. 103º a 106º do Estatuto 
social, para participarem do processo eleitoral que irá escolher os novos 
membros, efetivos e suplentes, da diretoria Executiva, do conselho 
fiscal, das delegacias regionais e dos delegados representantes 
junto à federação, para o quadriênio 2020/2024, com a observância 
dos seguintes critérios: dAtA dA ELEIÇÃo: 23 e 24 de março de 2020. 
LocAIs dE VotAÇÃo: Araguaína, rua 02. 0, qd 125, Lt 07, jardim do 
Ipês; Augustinópolis - rua castelo Branco, nº 540, centro; Gurupi - Av. 
Amapá, nº 1824, centro; Palmas - qd. 405 norte, Al. 8, Lt. 1, conj. HM 3. 
LocAIs ItInErAntEs dE VotAÇÃo: 10 Mesas coletoras Itinerantes 
irão percorrer a base territorial. HorÁrIo dE VotAÇÃo: de 08h às 18h. 
rEGIstro dE cHAPA: o prazo é de 10 dias, contados da publicação 
deste Aviso resumido. LocAL E HorÁrIo dE rEGIstro dE cHAPA: 
na secretaria Eleitoral, que funcionará na sede central do sIntrAs-to, 
à qd. 405 norte, Al. 8, Lt. 1, conj. HM 3, cidade de Palmas-to, no horário 
de 09h às 18h. 

A íntegra do Edital de Convocação encontra-se afixado na 
secretaria Eleitoral e nas delegacias regionais. 

Palmas-to, 08 de janeiro de 2020. 
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