Balanço Social,
Relatório de Gestão e
Sustentabilidade 2017

Missão
Promover a saúde integral com excelência e responsabilidade
socioambiental, valorizando clientes, cooperados e
colaboradores.

Visão
Ser a Unimed mais eficiente da Região Norte na satisfação dos
cooperados e beneficiários e nos resultados operacionais até
2019.

Valores
Ética - Agir com transparência, respeitando o acordo estabelecido;
Cooperativismo - Respeitar os princípios cooperativo;
Profissionalismo - Buscar a credibilidade na execução de nossos
trabalhos, comprometidos com o resultado;
Responsabilidade Socioambiental - Comprometer-se com a
sociedade e com a preservação do ambiente.

Política da Qualidade
Nosso compromisso, através do Complexo de Serviços Unimed,
é promover a satisfação dos clientes. A nossa política é

norteada pela sustentabilidade da organização, baseada na
melhora continua da qualidade dos processos e resultados.

ORGANOGRAMA

ORGANOGRAMA

Mensagem da Presidente
O relatório de Gestão e de Sustentabilidade 2017 não poderia ter outra temática senão a evolução. Esse
termo tem caracterizado as ações da Unimed Rio Branco ao longo de sua trajetória e tem sido
aprofundado nesses últimos anos, em últimos dois anos, com discussões sobre o investimento de
recursos e serviços próprios.
No dicionário, evoluir no verbo transitivo direto é sofrer evolução ou transformação; evolver,

evolucionar, progredir. Já evoluir no sentido figurado significa atualizar-se no que diz respeito a ideias
ou convicções. E em ambos os sentidos a Unimed Rio Branco vem experimentado a evolução através
de seus aprendizados, objetivos, desafios, esforços, resultados e aprendizados.
Tudo isso sempre focada em nossos valores e crenças que nos move diariamente, em especial, pelos
princípios cooperativistas, nosso alicerce, nossa pedra fundamental.

Os debates e os trabalhos desenvolvidos além de primarem pela busca incessante de excelência na assistência aos
nossos beneficiários, têm em mente também o desenvolvimento do Sistema Unimed como um todo e o

fortalecimento do trabalho do médico cooperado.
O envolvimento de todos no processo de construir soluções passa pelo consenso cultivado em cada estratégia a ser
adotada no enfrentamento dos desafios, que todos sabem, não serem poucos. A consolidação de um novo modelo
assistencial e a conscientização de beneficiários e cooperados sobre questões ímpares na Saúde Suplementar são
apenas alguns desses desafios.
A Unimed Rio Branco, para este ano de 2017, trabalhou em projetos estratégicos que, obviamente, envolvem suas
dimensões corporativa/institucional, operadora e serviços. Na busca de soluções aos principais desafios da saúde

suplementar, materializamos em projetos como ampliação de servições próprios (laboratório e serviços de imagem),
qualificação da rede prestadora, manutenção do selo de qualidade da operadora (Qualifica - Unimed do Brasil)
pesquisa no mercado nacional para softwares que otimizem nossos recursos técnicos e financeiros, investimentos
em cursos, palestras e viagens para o corpo técnico do quadro de colaboradores para apoio e estímulo dos mesmos

para desenvolverem soluções e mehorias das rotinas operacionais.

“

Caminhar, repensando os caminhos. É
isso que temos feito, dia a dia.

”

Acreditamos que só assim, sintonizados com as mudanças que todos enfrentamos, poderemos
responder com serenidade às soluções exigidas. Não há outra forma, senão rever caminhos, revisitar
respostas e conclusões e estar desperto ao novo e aos desafios.
Só assim é possível agigantar nosso fazer, ampliar fronteiras, nos reinventarmos. Boa Leitura!
Euracy Bonner

Não há edição impressa impressa,
esse relatório pode ser acessado
pelo endereço: unimedrb.com.br
na aba Institucional.

O Relatório
Este é o segundo ano que a Unimed Rio Branco

A publicação anual estabelecida neste relato

utiliza a Metodologia GRI com o modelo de

contempla informações referentes ao ano de

relatório

2017, com alguns comparativos ao ano de 2016.

de

sustentabilidade

nos

padrões

estabelecidos pela Global Reporting Initiative – GRI.

[G4-28] [G4-30]

[G4-29]

Considerando que não estamos em nossa
Nesse processo de relato, a Unimed Rio Branco
adotou a opção “de acordo – essencial” na versão
G4, no qual serão reportados 16 indicadores de
desempenho considerados como materiais.
[G4-32]

segunda versão, nessa metodologia, não foi
constatada

a

necessidade

de

alterações/

reformulações de informações já reportadas,

assim

como

não

ocorreram

alterações

significativas quanto ao Escopo e Limites de
Aspectos utilizados anteriormente.

O Relatório
Esta edição do relatório compreende o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
Para maiores informações deste Relatório, bem como de Balanços anteriores e Relatórios de Gestão,
anteriores, encaminhe e-mail para marketing@unimedrb.com.br. (G4-17; G4-31)
Para demonstrar e validar os investimentos descritos neste relatório foi utilizado o Balanço Social
(padrão desenvolvido com base no modelo da Unimed do Brasil). O Balanço Social e Demonstrações

Financeiras foram auditados externamente pela AUDISYSTEM Auditores Independentes. Os relatórios
de asseguração encontram-se no final desta publicação. (G4-33)

COLABORADORES E O CLIMA
ORGANIZACIONAL

Colaboradores

A força da equipe.
Ninguém faz nada sozinho. Essa é a
premissa utilizada para reforçar a
importância dos colaboradores no processo
de gestão.

Quadro de
Colaboradores
A cooperativa alcançou em
dezembro de 2017 apresentou
um quadro funcional de 269
colaboradores, assim
distribuídos:

POR
GÊNERO

POR
ETNIA/
RAÇA

POR FAIXA ETÁRIA

Quadro de
Colaboradores
Para melhor aproveitamento das
campanhas de endomarketing
foi mapeado, mais uma vez, as
subdivisões dentro do quadro
de colaboradores:

POR TEMPO DE SERVIÇO

Datas comemorativas
Orientada pela pesquisa de clima
organizacional de 2016, a cooperativa
manteve os investimentos no quadro de
colaboradores com presentes

personalizados em datas comemorativas
como: aniversários, páscoa, dia da
mulher, dia das mães, dia dos pais.

Palestras:

•

Prevenção de quedas;

•

Observação e analise de segurança;

•

Proteção das mãos;

•

Primeiros Socorros;

•

Atos e condições inseguras;

•

Comunicação, análise e investigação de incidentes;

Voltadas para o dia a dia e sempre

•

Prevenção e combate a incêndio;

trabalhando o clima organizacional, a

•

Melhorando a saúde ocupacional nas empresas;

Gestão de Recursos Humanos e a CIPA

•

Higiene como um fator de prevenção;

trabalharam o ano de 2017 com temas

•

Os perigos e riscos da Ler/Dort;

focados no colaborador.

•

Qualidade de vida e controle do Stress no trabalho;

Palestras

Campanhas para os colaboradores:

Campanhas
A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de

•

Setembro Amarelo

•

Outubro Rosa

•

Novembro Azul

•

Dezembro Vermelho

Acidentes) voltou suas com palestras e
campanhas internas colocar o colaborar no
foco de suas ações.

Ainda

promovendo

o

Clima

Organizacional

no

encerramento Semana SIPAT foi realizado o evento
intitulado "Cuidar de Você" com o objetivo de promover
e fomentar a Qualidade de vida e a interação entre os
colaboradores.

RELATÓRIO DE
ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2017 foi marcado por um difícil cenário econômicopolítico em nossos país, especialmente desafiador para as
operadoras de planos de saúde. O cenário de retratação, os

Demonstrações
Financeiras

altos custos assistenciais, exigiram equilíbrio, responsabilidade
e, com o esforço dos cooperados, colaboradores e
fornecedores,

conseguimos

passar

pelas

turbulências,

superando os desafios de mercado. Tivemos grandes
conquistas ao longo do ano, que vamos relatar ao longo deste
relatório. Merece destaque a maior delas, que foi a certificação
que recebemos da Agência Nacional de Saúde Suplementar

(ANS) no maior nível de excelência, o Selo Ouro, sendo a
Unimed Rio Branco a primeira Operadora da Região Norte a
receber essa pontuação máxima. Essa conquista legitima o
compromisso da organização com o aprimoramento contínuo

da gestão e a eficiência nos processos, primando sempre por
oferecer cada vez mais um serviço de excelência aos clientes.

Por sua natureza jurídica de cooperativa, a Unimed Rio Branco constitui
uma sociedade cooperativa singular, cujo controle é exercido por meio dos
votos dos cooperados, que têm igual valor independentemente do capital.

Sendo assim, a Unimed Rio Branco é regida:

Destinação de Sobras

•

Pela legislação especial das Sociedades Cooperativas (Lei nº 5.764, de 16/12/71);

•

Pelo Estatuto Social;

•

Pelas normas legais vigentes;

•

Pela Constituição do Sistema Cooperativo Unimed.

A sua política de destinação das sobras prevê que a renumeração dos seus
cooperados será feita por intermédio das sobras, produto direto das
receitas, deduzidas as respectivas despesas e custos operacionais e será
proporcional a sua produção. O ano de 2017 a cooperativa fechou seu
balanço contábil e patrimonial positivo. Houve uma sobra líquida no
valor de R$ 1.515.502,72 com distribuição das sobras incorporadas à

quota parte do cooperado de acordo com as disposições legais

Em 31 de dezembro de 2017 o corpo de cooperados era composto

Números da Unimed

155 profissionais médicos. Apesentou uma rede credenciada de:

•

43. Clínicas;

•

04. Hospitais;

•

08. Laboratórios;

•

04. Unidades próprias.

E os planos de saúde contratados garantiam atendimentos 25.097
beneficiários/ média mês

DADOS MERCADOLÓGICOS

Comportamento da
Carteira

O ano de 2017, apesar de entrar janeiro em crescimento, a
carteira se comportou como um espelho da situação

econômica local e nacional, experimentando uma flutuação
COMPORTAMENTO DA CARTEIRA
MÊS/ANO

QUANTIDADE

Janeiro

25.485

Fevereiro

25.371

Março

25.559

Abril

25.373

Maio

25.048

Junho

25.066

Julho

24.885

Agosto

24.868

Setembro

24.927

Outubro

24.875

Novembro

24.876

Dezembro

24.834

(entrada e saída de vidas) bastante intensa, o que levou a
Unimed Rio Branco ter uma leve diminuição de sua carteira.
Em dezembro de 2016 contávamos com 25.315 clientes em
comparação a dezembro de 2017 com 24.834 tivemos uma

diminuição de 1,9% de vidas.

Faixa
etária

Distribuição da
Carteira

Número de beneficiários por tipo de plano comercializado
Abrangência

Cobertura

Vidas

NACIONAL

AMB+HOSPITALAR

4.483

MUNICIPAL

AMB+HOSPITALAR

1.725

TOTAL

6.208

NACIONAL

AMB+HOSPITALAR+OBSTETRÍCIA

14.436

MUNICIPAL

AMB+HOSPITALAR+OBSTETRÍCIA

4.187

TOTAL

18.623

AMBULATORIAL

3

TOTAL GERAL

24.834

MUNICIPAL

Selo de Classificação
2017
A segunda edição do Selo de
Classificação trouxe a
confirmação de que vale muito
incentivar a Rede Prestadora a
investir qualidade, a prova disso
foi os inéditos ouros em
comparação à primeira edição.
Um salto tanto quantitativo
quanto qualitativo.

REFORMULAÇÕES
ADMINISTRATIVAS

Reformulações Administrativas
Após dois anos de muito trabalho e dedicação, 2017
já inicia para a cooperativa, premiando os
investimentos e iniciativas tomadas.

•

Certificação de OPS – RN 277 - A certificação
faz parte do Programa de Qualificação das
Operadoras de Saúde, desenvolvido pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A
cooperativa foi avaliada em sete dimensões
relacionadas pela instituição:

 Programa de melhoria da qualidade;
 Dinâmica da qualidade e desempenho da rede
prestadora;

 Sistemáticas de gerenciamento das ações dos
serviços de saúde;

 Satisfação dos beneficiários;

 Programas de gerenciamento de doenças e
promoção da saúde;

 Estrutura e operação;
 Gestão.

•

A Inauguração do Laboratório Unimed e
do Novo Pronto Atendimento 24h – Com
126 colaboradores ao todo as duas novas
unidades trouxeram um crescimento de mais
de 35% no quadro de colaboradores e um
salto exponencial na qualidade de
atendimento tanto em urgência e emergência
quanto em serviços complementares.

Reformulações Administrativas
•

Entrega da nova recepção da Sede
Administrativa e operacionalização do
SAC presencial – O investimento no
conforto do beneficiário foi pensado com
carinho e objetividade, ao passo que fomos
estabelecendo uma nova recepção para
nossos clientes, todos os processos e fluxos
de atendimento foram criados ou
redesenhados,
nenhuma
rotina
de
atendimento permaneceu estagnada. Essa
modernização do espaço físico juntamente
com a criação do SAC trouxe para o
beneficiário segurança e satisfação no
atendimento presencial.

•

Treinamento INFOMED – A cooperativa investiu
capacitação multiprofissional envolvendo os Núcleos
Faturamento, Relacionamento com o Cooperado
Prestador e Tecnologia da Informação sobre
atualizações e novas funções do sistema;

•

Treinamento Intercâmbio Nacional – Tanto a
atualização do Manual de Intercâmbio versão 2018,
quanto Roll ANS e Grupo Permanente de Atendimento
receberam a atenção necessária para o avanço nos
diálogos com as co-irmãs e o mercado

•

Capacitação da Rede Credenciada – Na busca
contínua pela Qualidade, satisfação e segurança dos
beneficiários a Unimed Rio Branco fomentou
treinamentos para Rede Credenciada, prática essa que já
era adotada em anos anteriores por se mostrar eficaz na
aproximação com a rede prestadora.

•

Curso de Redação Empresarial – Curso oferecido para
Assessores, Gerentes e Supervisores de Núcleo. Sempre
prezando pela boa apresentação de nosso quadro de
colaborares foi ministrado o primeiro curso de redação
empresarial.

Treinamentos
Após a Certificação o foco foi o
investimento na “prata da casa”.
Treinamentos e cursos voltados
para as mais diversas áreas da
cooperativa:

na
de
e
as

•

Congresso Brasileiro de Ouvidores – O XX
Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman. A
Unimed Rio Branco manteve o foco na comunicação
eficaz, transparente, ética e resolutiva com o beneficiário,
através da Ouvidoria.

•

Educação Continuada para o Cooperado – Ao pensar
capacitação para nossos médicos cooperados para
expandir seus horizontes, muitas vezes limitados às
paredes do consultório, é muito importante ter em mente
o que o mercado exige do profissional, ao oferecer a
palestra “A Importância da Gestão da Qualidade e Gestão
Financeira”, mostramos nossa preocupação enquanto
fomentadora de conhecimento para o cooperado.

•

Comunicação de Alta Performance – Ainda
fortalecemos o Sistema de Gestão da Qualidade
investindo na comunicação de Alta Performance dos
responsáveis pelo Escritório da Qualidade enfatizando o
planejamento e a divulgação das ações e resultados da
organização.

Treinamentos

MEDICINA PREVENTIVA E
SOCIAL

A Medicina Preventiva é uma unidade exclusiva para

Medicina Preventiva

clientes Rio Branco, que oferece serviços gratuitos e ações
educativas para a prevenção de doenças e promoção da
saúde. Formada por uma equipe multidisciplinar de
médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físico,

fonoaudiólogo,

terapeuta

ocupacional

enfermeiros

e

auxiliares. Tudo isso para garantir a longevidade e a
qualidade de vida necessária para você realizar todos os seus
planos.

•

Curso e Cuidadores - Boas práticas de prevenção,
promoção e recuperação da saúde com foco na
orientação para adesão ao tratamento e melhora da
qualidade de vida de pacientes cadastrados Programa de
Gerenciamento
de
Casos
Crônicos.
Pensado
exclusivamente para as famílias de clientes já em quadros
crônicos irreversíveis, ou de recuperação crítica, que estão
há muito tempo sendo cuidado em casa. Com uma equipe
multiprofissional capacitamos o familiar a ajudar e elevar
a qualidade de vida do familiar.

•

Grupo de Apoio aos Pais – Objetivando informar e
conscientizar sobre a importância e cuidado de
acompanhar as crianças durante o processo de
atendimento. As palestras abordaram os temas como:
"Linguagem na primeira infância”, “Como o
fonoaudiólogo pode ajudar seu filho?” e "Práticas
terapêuticas na intervenção multidisciplinar para
crianças".

•

Corrida do Médico – O evento foi planejado em
comemoração ao Dia do Médico com o intuito de
incentivar a Qualidade de vida individual e coletiva, além
de promover a interação dos cooperados

Qualidade de vida
Programas já conceituados como o
Gestar (curso oferecido para gestantes),
Diabetes e Obesidade continuaram em
2017 com números sempre crescente de
adesão. A novidade para 2017 foi a
criação do Curso de Cuidadores e o
Grupo de Apoio aos Pais.

PLANEJAMENTO 2018

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADMINISTRATIVO PARA
O PRÓXIMO EXERCICIO:

O comprometimento com a Qualidade é o objetivo

•

Implantar um Programa de Valorização do

maior da Unimed Rio Branco, que visa continuar

Cooperado com implantação dos comitês de

implementando aos seus beneficiários, cooperados,

especialidades.

colaboradores

e

parceiros,

buscando

pela

conscientização da necessidade de um programa de

•

Qualidade de Vida dos cooperados e

Qualidade eficiente, coerente e que gere resultados

colaboradores;

positivos para todos. Os principais projetos e
processos a serem trabalhados em 2018 serão:

•

•

crônicos;

Operadora com ritual de gestão com gerentes,
Conselho de Administração.

Estudar a viabilidade de implantação do Serviço
de Cuidados à Beneficiários em tratamentos

Realinhamento do Planejamento Estratégico da
coordenadores e assessores, Diretoria Executiva,

Fortalecer o Programa de Promoção da Saúde e

•

Estudar a viabilidade do Plano Co-participativo
nacional;

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADMINISTRATIVO PARA
O PRÓXIMO EXERCICIO:

•

•

Implementar o procedimento para avaliação de

satisfação geral, divulgando os programas de prevenção e

desempenho dos colaboradores;

promoção de saúde;

Implementar o plano de desenvolvimento de

•

pessoas como programa de sucessão;

•

•

Fortalecer as estratégias de comunicação com os

Definir ações que enfatize o papel da operadora nas
ações de responsabilidade social e desenvolver ações
com foco na responsabilidade socioambiental;

cooperados, tendo como base a pesquisa de

Encerramos o exercício de 2017 com a certeza de dever

satisfação, estabelecendo o programa de gestão

cumprido, mas sabemos que a situação política e

transparente;

financeira do país ainda terá reflexos em 2018.

Fortalecer as estratégias de comunicação com os

Imbuídos do espirito cooperativista, continuaremos a

beneficiários, tendo como base a pesquisa de

nos preparar e planejar uma gestão transparente e ética,
visando a sustentabilidade e novas conquistas.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO
PATRIMONIAL
ATIVO
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016
As notas explicativas fazem parte integrante
das demonstrações contábeis

BALANÇO
PATRIMONIAL
PASSIVO
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016
As notas explicativas fazem parte integrante
das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS

EVENTOS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016
As notas explicativas fazem parte integrante
das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO
DE SOBRAS E
PERDAS

EVENTOS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016
As notas explicativas fazem parte integrante
das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO
DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

MUTAÇÕES DO
EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016
As notas explicativas fazem parte integrante
das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO
DOS FLUXOS DE
CAIXA - DFC
EVENTOS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016
As notas explicativas fazem parte integrante
das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO
DO VALOR
ADICIONADO
GERAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA
RIQUEZA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E
2016
As notas explicativas fazem parte integrante das
demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO
DO VALOR
ADICIONADO
GERAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA
RIQUEZA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E
2016
As notas explicativas fazem parte integrante das
demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. é uma sociedade cooperativa
singular, tendo como objetivo social a congregação dos integrantes da profissão médica para a sua defesa econômica
social, proporcionando-lhes condições para o exercício de sua atividade e o aprimoramento do serviço de assistência
médica e hospitalar. A entidade é regida de acordo com a Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que dispõe sobre
o sistema cooperativista no país.
Atua na comercialização de planos de saúde, firmando, em nome dos associados, contratos de prestação de serviços
com pessoas físicas e jurídicas, na modalidade de preço preestabelecido, a serem atendidos pelos médicos cooperados,
com recursos próprios (Pronto Atendimento 24 horas, Centro Médico, Centro Integrado de Saúde e Laboratório de
Análises Clinicas) e rede credenciada (Hospitais, Clínicas e Laboratórios), além de integrar a rede de atendimento do
Sistema Unimed Nacional.
A entidade está registrada definitivamente junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob nº 33.787-1,
na qualidade de operadora de planos de assistência à saúde – cooperativa médica, com atuação no segmento
secundário principal. Em 31/12/2017 o corpo de cooperados era composto de 155 profissionais médicos (160 em
2016) e os planos de saúde contratados garantiam o atendimento a 24.834 beneficiários (23.315 em 2016).

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A administração da Cooperativa assegura que as operações da entidade estão sendo conduzidas em conformidade
com leis e regulamentos vigentes no Brasil, inclusive, com aqueles que determinam os valores e divulgações
reportadas em suas demonstrações contábeis, que foram elaboradas considerando todas as informações relevantes da
Cooperativa, que correspondem àquelas utilizadas na sua gestão.
As demonstrações contábeis foram preparadas de conformidade com as normas internacionais de contabilidade
(International Financial Reporting Standards - IFRS), implementadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, exceto quanto ao CPC 11 – Contratos
de Seguro, o CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, o CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos
Minerais, o CPC 35 – Demonstrações Separadas e o CPC 44 – Demonstrações Combinadas e o CPC PME –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incorporadas pela ANS ao plano de contas padrão estabelecido
pela RN 290, de 27 de fevereiro de 2012, atualizada pelas RN 390/2015 (em 2016) e RN 418/2016 (em 2017).
Observou-se, também, a Lei das Sociedades Cooperativas - Lei 5.764/71 e as demais Normas Brasileiras de
Contabilidade emanadas do CFC, em especial a NBC T 10.21 dirigida a Entidades Cooperativas Operadoras de
Planos de Assistência à Saúde. Atendeu-se, ainda, aos padrões contábeis de aspectos relacionados às Leis
11.638/2007 e 11.941/2009.
Com o advento da Lei 9.249/95, as demonstrações contábeis, a partir de 1996, não contemplam mais o
reconhecimento dos efeitos inflacionários para fins fiscais e societários.
As demonstrações contábeis estão expressas em moeda funcional Real e foram preparadas com base no custo
histórico, com exceção de ativos financeiros mensurados pelo valor justo no balanço patrimonial. A operadora não
celebrou operações fixadas em moeda estrangeira e nem transacionou com instrumentos financeiros derivativos.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações contábeis da Cooperativa inclui a utilização de estimativas que levaram em consideração
avaliações e julgamentos da Administração, experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos, adotando-se premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas são:
I - análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa;
II - revisão da vida útil econômica do ativo imobilizado e de sua recuperação nas operações;

III - análise da recuperabilidade de ativos intangíveis;
IV - mensuração do valor justo de instrumentos financeiros; e
V - provisões para contingências. Alguns itens das demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão,
mas podem ser apenas estimados. Uma diferença entre o desfecho da estimativa contábil e o valor originalmente
reconhecido ou divulgado nas demonstrações contábeis não representa necessariamente uma distorção nas
demonstrações contábeis. Este é especialmente o caso para estimativas contábeis ao valor justo, pois qualquer desfecho
observado é invariavelmente afetado por eventos ou condições posteriores à data em que a mensuração é estimada para
fins das demonstrações contábeis. A administração revisa seus julgamentos, premissas e estimativas trimestralmente.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
b) REGIME DE ESCRITURAÇÃO
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais e econômicas ocorridas no exercício, o
que implica no reconhecimento das receitas, eventos indenizáveis e despesas no período em que efetivamente incorridos,
independentemente de seu pagamento ou recebimento.
A apropriação das receitas de contraprestações decorrentes de contratos com preços preestabelecidos é efetuada,
considerando-se o período de cobertura do risco. A parcela referente ao período de risco a decorrer no mês de
competência foi registrada no Passivo Circulante na conta denominada Provisão de Prêmios ou Contribuições Não
Ganha-PPCNG.
A apropriação da sinistralidade foi efetuada considerando-se a data de apresentação da conta médica ou do aviso pelos
prestadores, correspondente aos eventos ocorridos.

c) ATIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE (REALIZÁVEL À LONGO PRAZO)

Demonstrados pelos valores de custo ou aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias
auferidos em base “pro rata dia”, quando aplicável, ajustado por faturamento antecipado ao período de competência e
provisão para perdas sobre crédito.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
A Cooperativa constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com o item 9.2.3, do Capítulo I, do
ANEXO I, da RN 290, atualizado pelas RN 418/2016 da ANS, considerando de difícil realização os créditos a seguir
descritos:

I - Nos planos individuais com preço preestabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há
mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
II - Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa)
dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
III - Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da própria operadora,
em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito foi
provisionada.
g) ESTOQUES
Os estoques referem-se, em sua maior parte, a materiais e medicamentos mantidos nas unidades da rede própria e são
avaliados e demonstrados ao custo médio de aquisição.
h) INVESTIMENTOS
Correspondem a participações minoritárias e estão demonstradas ao custo de aquisição conforme Nota 11.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
d) CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
Compreendem os saldos em tesouraria, de valores em trânsito e em depósitos bancários à vista, sendo mantidos com a
finalidade de atender a compromissos de curto prazo.
e) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
São ativos financeiros compostos por títulos de renda fixa privados vinculados a ANS ou mantidos livres para
negociação, neste caso com o propósito de venda ou recompra no curto prazo, sem risco significativo de mudança de
valor no resgate. Estão demonstradas pelo custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço patrimonial, segundo cálculo pro rata efetuado com base nas taxas contratadas. Os rendimentos e as variações
decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidos em receitas financeiras quando incorridos.
f) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Os créditos de operações com assistência à saúde de beneficiários são registrados e mantidos no balanço pelo valor
nominal dos títulos, pois não possuem caráter de financiamento, em contrapartida à: (i) conta de Provisão para
Prêmios e Contraprestações Não Ganhas para as mensalidades e (ii) conta de resultado “Outras Receitas Operacionais
de Planos de Assistência à Saúde” no que se refere às demais receitas.
Os créditos de operações com serviços médicos e hospitalares prestados no atendimento a não beneficiários e as
outras Operadoras de Planos Médico-Hospitalares são registrados diretamente na “Receitas de Assistência à Saúde não
Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora”.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
i) IMOBILIZADO
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método
linear, com taxas que levam em conta a vida útil dos bens conforme a legislação fiscal brasileira, conforme Nota 12. O
teste de impairment foi realizado por empresa especializada, não sendo identificada, no conjunto de bens, a
necessidade do reconhecimento de provisão para perdas.
j) INTANGÍVEL
No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas corporativos e aplicativos,
bem como licenças para usos dos mesmos, os quais são amortizados usando-se o método linear ao longo da vida útil
dos itens componentes pelas taxas descritas em nota especifica e de acordo com as premissas previstas na NBC TG 04
(R3) do CFC. Esse grupo também contemplou as despesas diferidas em 2012 com programas de promoção e
prevenção à saúde não aprovados pela ANS, que foram amortizadas a razão de 1/5 por exercício social, encerrando-se
o período de diferimento em 2017.
k) PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE (EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)
Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, vencíveis a mais de 12 meses no longo prazo, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
l) PROVISÕES TÉCNICAS
A partir de 2005 a operadora deu início a formação das provisões técnicas para garantir as operações de assistência à
saúde, levando em conta o prazo gradual disposto pela ANS desde a edição da RDC n° 77, de 17/07/2001. As
estimativas foram adotadas na constituição das seguintes provisões técnicas:
I- PPCNG: O saldo da Provisão para Prêmios/Contraprestações Não Ganhas, introduzido pela ANS na RN
209/2009, mediante edição da RN 314/2012, apresenta a parcela da receita a reconhecer relativa ao período de
cobertura do risco não decorrido nos contratos firmados com preço preestabelecido. Em 2017 a estimativa utilizada
baseou-se em dispositivos da RN 393/2015 da ANS;
II- PESL: A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar com operações de assistência médico-hospitalar perante aos
cooperados, a rede conveniada, ao SUS, ao Intercâmbio Unimed e outros fornecedores assistenciais foi constituída
com base nos eventos ocorridos e notificados à Cooperativa, sendo recebidos e liquidados observando-se um
cronograma preestabelecido. Os débitos com SUS, notificados após o encerramento de recursos administrativos, vem
sendo objeto de parcelamento;

III- PEONA: A partir de 2011, a formação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados considerou
os requisitos instituídos pela ANS através da RN nº 209/2009, com o tratamento diferenciado estabelecido na RN nº
274/2011. Em 2017 foram observados os dispositivos da RN nº 393/2015 da ANS.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
m) PROVISÕES PASSIVAS
O reconhecimento, a mensuração e divulgação das provisões para contingências passivas são efetuadas de acordo com
os critérios definidos CFC através da NBC TG 25 (R1), de 2014. Tais valores decorrem de processos judiciais e
administrativos, inerentes ao curso normal das atividades. Essas contingências são avaliadas e quantificadas por meio
de modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e
valor. A administração, amparada na opinião de seus assessores jurídicos, entende que a provisão atualmente
constituída é suficiente para cobrir prováveis perdas decorrentes dos processos em andamento.
n) AJUSTE A VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS
A Cooperativa não atualizou os seus ativos e passivos monetários a valor presente, nos termos da Resolução CFC nº
1.151/09, tendo em vista que tal ajuste não é aplicável às operações específicas de saúde suplementar, de acordo com
o item 10.12.1, do Anexo 1, da RN nº 418/2016 da ANS. Os demais recebíveis e obrigações a liquidar também não se
enquadram na exigência de ajuste a valor presente.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
o) RECEITAS/INGRESSOS E DESPESAS/DISPÊNDIOS
As contraprestações emitidas a contratantes de planos de assistência a saúde, na modalidade de preço preestabelecido,
são reconhecidas no curso do período de cobertura contratual pro rata dia. As mensalidades emitidas em antecipação
ao período de cobertura do risco são escrituradas em rubrica redutora de créditos a receber no ativo circulante, sendo
apropriadas ao resultado no período da cobertura do risco, também pro rata dia. As receitas/ingressos geradas de
eventos não cobertos faturados em custo operacional e de atendimentos e convênios firmados pelas unidades da rede
própria, são registradas à medida de ocorrência do sinistro gerador. As despesas/dispêndios assistenciais são
reconhecidas no momento em que avisados pelos integrantes da rede própria e conveniada. O atendimento eventual
prestado aos beneficiários de outras operadoras, integrantes do intercâmbio UNIMED, gera receitas e despesas
decorrentes de taxas de administração e de diferenças das tabelas de procedimentos praticadas. As comissões de
comercialização obedecem ao período de registro das receitas/ingressos que a elas corresponderem.
p) SEGREGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os eventos conhecidos ou avisados decorrem do atendimento realizado pelos prestadores da Cooperativa aos
beneficiários contratantes de planos de assistência a saúde. No momento do reconhecimento são segregados,
contabilmente, em ato cooperativo principal, quando prestado pela rede própria, ato cooperativo auxiliar, quando
associado ao trabalho médico do cooperado, mas prestado pela rede credenciada, e ato não cooperativo (médicos
contratados e outros prestadores, inclusive intercâmbio), utilizando-se esta relação pro rata para efeito de apuração das
receitas com planos de assistência à saúde. O resultado bruto obtido com aplicações financeiras é destacado para
efeito de tributação. As demais receitas/ingressos e despesas/dispêndios operacionais são segregados em atos
cooperativos e não cooperativos, observando-se a natureza dos registros ou por meio de rateio.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
q) TRIBUTOS SOBRE AS RECEITAS E O LUCRO
As receitas e o lucro foram tributadas observando a legislação federal/municipal pertinente e tiveram o seguimento
tratamento:
I) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro: Os tributos são apurados sobre o lucro real do
exercício, que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui-se o resultado dos atos
cooperativos e receitas não tributáveis e são adicionadas as despesas não dedutíveis.
II) Contribuições a Seguridade Social: A partir de 2006 vem sendo constituída provisão contábil para cobertura
dos débitos de PIS/PASEP e COFINS apurados no exercício de 2002 e nos períodos subsequentes, observando-se a
regra de apuração e recolhimento estabelecida em 2001 pelo fisco federal para operadoras de planos de assistência à
saúde e, posteriormente, estendida as cooperativas médicas. Por conseguinte, a Controladora deduz da base de cálculo
do PIS/PASEP e COFINS, além das exclusões de ordem geral, os valores glosados em faturas emitidas, os
desembolsos efetivos com despesas assistenciais, a constituição de provisões técnicas, as corresponsabilidades cedidas
e os recursos destinados a reservas legais baseados na Lei nº 12873/2013. Outras receitas operacionais são tributadas
com base integral.
III) Imposto sobre Serviços: O imposto municipal vem sendo aprovisionado e recolhido com base na receita com
planos de saúde, líquida de despesas com eventos, essas arbitradas em 72%, visando eliminar a bitributação, e sobre
outras receitas operacionais tributadas integralmente. A Prefeitura Municipal tem concordado neste sentido desde a
fiscalização executada mediante processo nº 16.042, de 29/08/2014, que se embasou em decisão do STF.

NOTA 4 – DISPONÍVEL

NOTA 5 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Na data do balanço as aplicações financeiras estavam assim representadas:

A rubrica Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas está representada por aplicação em Cotas de Fundo de
Investimentos Caixa FI Saúde Suplementar, vinculado a ANS para lastrear as provisões técnicas, nos termos da
Resolução Normativa nº 419/2016 da ANS. As demais aplicações são representadas por títulos de renda fixa
(CDB e RDC). Os rendimentos proporcionados pelas aplicações variaram entre 88,7% e 1,08% do CDI.

NOTA 6 – CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE

a) O saldo da conta “Contraprestação Pecuniária a Receber” refere-se à créditos com planos de saúde da
operadora, de acordo com o item 10.2.3 do Capítulo I, do ANEXO I, da RN 418/2016 da ANS; ]
b) O saldo da conta "Operadoras de Planos de Saúde" refere-se a créditos com outras Operadoras por operações
de atendimento a seus beneficiários de planos de saúde.

NOTA 6 – CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE
A composição das contas de "Contraprestações Pecuniárias a Receber", "Operadoras de Planos de Saúde" e
"Outros Créditos Operacionais" por idade de vencimento dos saldos está assim constituída:

NOTA 7 - CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. COM
PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA

NOTA 8 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

NOTA 9 – BENS E TÍTULOS A RECEBER

a) Refere-se a adiantamentos de férias a colaboradores e adiantamento a fornecedores.

NOTA 10 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

a) Os créditos tributários referem-se aos pedidos de restituição solicitados através de Per/Dcomp, que ainda se
encontram em análise na Secretaria da Receita Federal, baseados na IN RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012,
alterada pela IN RFB nº 1.425, de 19 de dezembro de 2013.
b) Estão registrados valores transferidos de “Sobras e Perdas Acumuladas”, decorrentes do reconhecimento das
Obrigações Legais que se encontram registradas no Exigível a Longo Prazo, as quais são contestadas por nossa
assessoria jurídica. Os lançamentos foram realizados consoante à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 19/12/2008 e previsão contida na Instrução Normativa - IN n° 20 da DIOPE/ANS, de 20 de outubro
de 2008, que atribui a responsabilidade aos cooperados pelo pagamento dos valores envolvidos caso haja decisão
desfavorável e definitiva contra a Cooperativa nas demandas judiciais relacionadas aos referidos assuntos, sendo,
portanto, a realização dos referidos crédito vinculada à efetiva realização dos passivos correlacionados. Os valores
apresentados para fins de realização ainda dependem de decisão judicial final em cada caso.

NOTA 10 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

NOTA 11 – INVESTIMENTOS

NOTA 12 – IMOBILIZADO
a) Mutações no Exercício

NOTA 12 – IMOBILIZADO
b) Teste de Recuperabilidade

O valor justo foi apurado com base em laudo de avaliação produzido em 31/12/2017 pela empresa FACTUM Avaliações e Consultoria Ltda., CNPJ nº 08.272.086/0001-13 e CREA-RS nº 149.214, contratada pela Cooperativa
para atender ao teste de recuperabilidade previsto pelo CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, do
Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, assim como, visando apurar a vida útil econômica restante dos bens e o valor residual ao final da vida útil.
Também foram testados os demais bens móveis, não tendo sido verificados indícios de impairment.

NOTA 13 – INTANGÍVEIS
a) Valor Contábil

NOTA 14 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

a) Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha – PPCNG
Caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela operadora para cobertura de risco contratual da
vigência que se inicia naquele mês, sendo baixada a crédito de Receita de Prêmios ou Contraprestação, no último dia
do mês de competência, pelo valor do período já decorrido, conforme o item 8.2.2.1 do Capítulo I do ANEXO I da
RN 418/2016 da ANS. De acordo com a RN 314, art. 4º, a PPCNG não exige cobertura de ativos garantidores.
b) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS
Refere-se ao valor cobrado pela ANS referente ao ressarcimento ao SUS, sendo o valor contabilizado pelo valor
cobrado no momento do recebimento da conta médica e ajustado mensalmente pela posição da PESL/SUS
informada no site da ANS.

NOTA 14 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
c) Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores
Provisão constituída na forma prevista pela RN 393/2015 da ANS, para garantia de eventos já ocorridos, registrados
contabilmente e ainda não pagos. Para as operadoras de planos privados de assistência à saúde com até 100.000 (cem
mil) beneficiários, na data de 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior, a RN ANS nº 274/2011 faculta a
vinculação de ativos garantidores para a parcela da Provisão de Sinistros/Eventos a Liquidar referente aos
eventos/sinistros que tenham sido avisados nos últimos 60 (sessenta) dias.
Produção de Hospitais: composto pelos custos hospitalares, material de alto custo e outros relacionados
exclusivamente com assistência à saúde, com base no registro de eventos conhecidos.
Produção de Clínicas, de Laboratórios, de Cooperados, de Outros Prestadores e de Intercâmbio: composto pelos
eventos de assistência à saúde em atendimentos prestados à beneficiários da própria operadora.

d) Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
O valor da Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA da Cooperativa está de acordo com os
critérios estabelecidos na RN 393/2015 da ANS. Em 31/12/2017 apresenta-se com o registro contábil de 100% da
provisão exigida, tendo sido estimada observando o maior resultado decorrente da aplicação de:

 8,5% sobre as Contraprestações Líquidas nos últimos 12 meses – Preço preestabelecido;
 10% sobre o Total de Eventos Indenizáveis Líquidos nos últimos 12 meses – Preço Preestabelecido
O maior valor foi apurado em decorrência da Receita de Contraprestações Líquidas, sendo a provisão estimada no
valor de R$ 10.582.837 (R$ 9.314.514 em 2016).

NOTA 14 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Para garantia dessa provisão e da PESL correspondente a eventos avisados a mais de 60 dias, no montante de R$
2.653.078 (R$ 2.614.703 em 2016), a Cooperativa dispunha de aplicação financeira vinculada a ANS no valor de R$
13.546.963 (Em 2016 R$ 14.526.493), sendo constituída em valor suficiente durante o prazo estabelecido.
e) Margem de Solvência Regulamentada pelo art. 6º, da RN 209, da ANS, requer que a suficiência do Patrimônio
Líquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos econômicos não seja inferior a 20% das contraprestações líquidas
dos últimos doze meses, ou 33% da média anual dos eventos indenizáveis líquidos dos últimos 36 meses, dos dois o
maior. O prazo máximo permitido para adequação da Margem de Solvência foi redefinido em 22 de dezembro de
2012 pela RN 313, da ANS, devendo-se observar as seguintes parcelas mínimas do valor da Margem de Solvência
(MS), calculada nos termos do art. 6º dessa Resolução:

 Até dezembro de 2012: 35% do valor da MS;
 Entre janeiro de 2013 e novembro de 2014: deverá ser observada a proporção cumulativa mínima mensal de
0,25% do valor da MS;

 Em dezembro de 2014: 41% do valor da MS;
 Entre janeiro de 2015 e novembro de 2022: deverá ser observada a proporção cumulativa mínima mensal de
0,615% do valor da MS;

 A partir de dezembro de 2022: 100% do valor da MS.
A Cooperativa, em 31 de dezembro de 2017, apresentava um Patrimônio Líquido Ajustado, considerando-se os ajustes
econômicos obrigatórios, apurado em R$ 10.950.815, que se posicionou inferior à margem de solvência exigida no
montante de R$ 16.300.767.

NOTA 15 – DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

NOTA 16 – DÉBITOS DE À SAÚDE NÃO RELACIONADOS A PLANOS
DE SAÚDE

NOTA 17 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

As declarações de rendimentos, assim como outros tributos e contribuições sociais, estão sujeitos a uma revisão e
eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um período de cinco anos.

NOTA 18 – DÉBITOS DIVERSOS

NOTA 19 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR–PNC

NOTA 20 – PROVISÕES – LONGO PRAZO

A rubrica contempla o montante das contingências cíveis geradas de demandas judiciais interpostas contra a
Cooperativa, onde há provável ocorrência de perdas. Não foram identificadas demandas com possível perda.

NOTA 21 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER –
LONGO PRAZO

NOTA 22 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

As taxas contratadas variam entre 1,68% e 2,09% ao mês. Os contratos preveem quitação da dívida em parcelas
mensais, não havendo ocorrência de parcelas em atraso na data dos balanços.

NOTA 23 – DÉBITOS DIVERSOS - LONGO PRAZO

NOTA 24 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações Gerais e Gerenciamento de Riscos A Cooperativa mantém operações com instrumentos
financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles
de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão reconhecidas na contabilidade e os principais
instrumentos financeiros são:
 Caixa e Equivalentes de Caixa: apresentados na nota 04;
 Contas a Receber: apresentados na nota 06 e 07;
 Empréstimos e Financiamentos: apresentados na nota 22.

NOTA 24 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
b) Fatores de Risco que podem afetar os Negócios Risco de Taxas de Juros: esse risco é oriundo da
possibilidade de a empresa vir a sofrer perdas (ou ganhos) por conta de flutuações nas taxas de juros que são
aplicadas aos seus passivos e ativos captados (aplicados) no mercado. Para minimizar possíveis impactos advindo
de oscilações em taxas de juros, a empresa adota a política de repactuações periódicas de seus contratos, visando
adequá-los a volatilidade do mercado.
Risco de Crédito: Advém da possibilidade da Cooperativa não receber valores decorrentes de operações de
comercialização de planos de saúde e de atendimento a usuários ou créditos detidos juntos a instituições
financeiras geradas por operações de aplicação financeira. Visando evitar perdas repentinas, a Cooperativa exerce
um controle dinâmico de suas contas a receber e aplicações, identificando com celeridade possíveis tendências de
perda.

NOTA 25 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) CAPITAL SOCIAL – Constituído do valor do capital social aprovado em estatuto social, independentemente
de sua realização, sendo que o valor da quota parte é de R$ 54.000.
b) RESERVAS – São os valores correspondentes às reservas de capital, bem como outros valores recebidos
para reforço do Patrimônio Líquido ou derivados de sobras do exercício.
c) RESULTADO - SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O.: O saldo de R$1.515.503 está à disposição da
Assembléia Geral Ordinária de 2018, de acordo com o artigo 76 do Estatuto Social.

NOTA 26 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO
O Patrimônio Mínimo Ajustado – PMA representa o valor mínimo do Patrimônio Líquido ou Patrimonial da
Cooperativa, ajustado por efeitos econômicos, na forma do disposto no inciso I, do artigo 22, da RN 209,
calculado a partir do fator “k”, obtido na tabela do Anexo I da referida norma de acordo com a região de
atuação, multiplicado pelo capital base de R$7.908.387,51 a partir de julho de 2016 e de R$8.145.639,13 a partir
de julho de 2017.

NOTA 27 – RESULTADO DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS

NOTA 28 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

NOTA 29 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

NOTA 30 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

a) Honorários dos conselhos administração, diretoria executiva, conselho fiscal, salários e benefícios para
colaboradores e encargos sociais sobre folhas de pagamentos;
b) Serviços de terceiros relativo a trabalhos advocatícios, auditoria, consultoria, entre outros;
c) Seguros de bens móveis e imóveis; seguro de vida e plano de saúde dos cooperados; utilização e manutenção
das instalações da UNIMED, tais como: energia, água, segurança, aluguéis, limpeza, manutenção, telefone e
demais despesas de expediente.

NOTA 31- SEGUROS
Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas e são considerados para a cobertura de
eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo permanente.

NOTA 32 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizada para publicação pelo Conselho de Administração da
Cooperativa em 12 de março de 2017.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Conselheiros e Cooperados da UNIMED RIO BRANCO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA. Rio Branco - AC Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., as quais compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
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 “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cooperativa, 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, e cumprimos 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.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Outros Assuntos
Demonstração do Valor Adicionado - DVA
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Cooperativa, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS,
foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis
da Cooperativa. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 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 Cooperativa 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 este respeito.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
•

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; e 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.

•

Obtivemos 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 Cooperativa.

•

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 Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 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 obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
•

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 administração 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. Florianópolis, 12
de março de 2018.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Unimed Rio Branco - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, reunidos
nesta data especialmente para emitir parecer sobre o Balanço Patrimonial e a respectiva demonstração de Sobras e Perdas e
Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do exercício de 2017, declaram, para fins de deliberação pela AGO de 13 de

março de 2018, que examinaram e conferiram as contas e realizou minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e
patrimoniais e dos procedimentos contábeis e administrativos adotados pela Unimed Rio Branco.
Quanto ao exercício analisado, constatou-se que os procedimentos contábeis e administrativos da Unimed Rio Branco, bem
como o cumprimento das legislações pertinentes, estão de acordo com as Normas Contábeis e as Normas dos Órgãos
Reguladores e Fiscalizadores aplicados no Brasil.
A Unimed Rio Branco atendeu as exigências contábeis e financeiras da Agência Nacional de Saúde – ANS e com o envio de
todas informações periódicas (SIB, SIP, RPC, TPS ,DIOPS e Fluxo de Caixa).
Assim sendo, os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Unimed Rio Branco, reconhecem e atestam a precisão do
Balanço Patrimonial e das devidas Demonstrações e Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do exercício de 2017,

apresentado e, propõem a sua integral aprovação pela Assembleia Ordinária Geral a ser realizada em 13 de março de 2018.

