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UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Nota 2019 2018 Nota 2019 2018

Circulante 191.435.910       154.414.791       Circulante 124.291.112       107.640.175       

Disponível 5 1.370.907             195.115                Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 13 54.004.318         37.671.881         

Realizável 190.065.003          154.219.676          Provisões de prêmios/contraprestações 6.734.262             6.465.767             

Aplicações financeiras 5 99.905.516         82.990.009         Receita antecipada de prêmios/contraprestações 5.738.906             5.528.773             

Aplicações garantidoras de provisões técnicas 57.769.949           38.929.754           Provisão para remissão 995.356                936.994                

Aplicações livres 42.135.567           44.060.255           Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS 8.036.592             10.267.408           

Créditos de operações com planos de assistência à saúde 6 50.702.942           49.077.252           

Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços 

assistênciais 31.730.976           16.598.652           

Contraprestação pecuniária / prêmios a receber 8.021.554             9.242.608             Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA) 7.502.488             4.340.054             

Operadoras de planos de assistência à saúde 38.158.495           37.147.751           Débitos de operações de assistência à saúde 16 1.547.397           3.407.550           

Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde 4.522.893             2.686.893             Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde 1.547.397             3.407.550             

Créditos de oper. assist.à saúde não relac. com planos de saúde da oper. 6 3.295.676             244.728                Débitos com operações de assistência a saúde 16 6.107.339             13.407.613           

Créditos tributários e previdenciários 7 7.063.226             5.980.000             Tributos e encargos sociais a recolher 14 20.754.452           18.508.993           

Bens e títulos a receber 8 22.022.599           14.820.977           Empréstimos e financiamentos a pagar 15 12.068.912           11.775.656           

Despesas antecipadas 8 6.677.233             169.145                Débitos diversos 17 29.352.748           21.928.777           

Conta corrente com Cooperados 8 397.811                937.565                Conta corrente de Cooperados 18 455.946                939.705                

Não circulante 304.950.590       313.822.065       Não circulante 205.936.312       229.101.037       

Realizável a longo prazo 10 167.366.237       182.476.590       Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 13 16.767.314         17.203.146         

Créditos tributários e previdenciários 72.869                  72.869                  Provisão para remissão 1.486.607             1.440.176             

Títulos e créditos a receber 1.023.823             890.541                Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS 15.280.707           15.762.970           

Depósitos judiciais e fiscais 83.783.894           86.195.569           Provisões 19 105.839.894       104.633.318       

Conta corrente com Cooperados 82.485.651           95.317.611           Provisões para ações judiciais 105.839.894          104.633.318          

Investimentos 11 7.650.330           6.359.452           Tributos e encargos sociais a recolher 14 43.456.194         58.230.753         

Participações societárias 7.637.320             6.346.472             Tributos e encargos sociais a recolher 43.456.194           58.230.753           

Participações societárias 7.637.320             6.346.472             Tributos e contribuições a recolher - parcelamentos 43.456.194           58.230.753           

Outros investimentos 13.010                  12.980                  Empréstimos e financiamentos a pagar 15 35.124.098           45.154.326           

Imobilizado 12 126.593.731       123.681.728       Débitos diversos 17 4.748.812             3.879.494             

Imóveis de uso próprio 87.983.579           90.315.473           

Imóveis - hospitalares 87.435.837           89.749.123           

Imóveis - não hospitalares 547.742                566.350                Patrimônio líquido 20 166.159.076       131.495.644       

Imobilizado de uso próprio 34.514.760           31.436.952           Capital social 18.332.764           8.058.518             

Hospitalares/odontológicos 32.958.654           30.104.946           Reservas 129.407.245       107.423.986       

Não hospitalares/odontológicos 1.556.106             1.332.006             Reservas de lucros/sobras/retenção de superávits 129.407.245          107.423.986          

Imobilizações em curso 1.247.564             1.658.013             Lucros / superávits acumulados 18.419.067           16.013.140           

Outras imobilizações 2.847.828             271.290                

Intangível 3.340.292             1.304.295             

Total do ativo 496.386.500       468.236.856       Total do passivo e do patrimônio líquido 496.386.500       468.236.856       

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Demonstrações do resultado

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Nota 2019 2018

Contraprestações efetivas de operações com planos de assistência à saúde líquidas 720.870.860       647.610.335       

Receita com operações de assistência à saúde 729.939.815          656.888.394          

Contraprestações líquidas 730.044.608          656.994.369          

Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde (104.793)               (105.975)               

Tributos diretos de operações com planos de assist.à saúde da operadora (9.068.955)            (9.278.059)            

Eventos indenizáveis líquidos 24 (564.644.319)      (488.922.248)      

Eventos conhecidos ou avisados (561.481.884)        (487.678.912)        

Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados (3.162.435)            (1.243.336)            

Resultado das operações com planos de assistência a saúde 156.226.541       158.688.087       

Outras receitas operac. de planos de assist. à saúde 16.916                  22.017                  

Outras receitas operac. de assist. à saúde não relac. com pl. de saúde da OPS 32.460.208         36.268.358         

Receitas das operações de assistência médico-hospitalar 19.775.596           21.441.152           

Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar 7.945.741             11.313.214           

Outras receitas operacionais 4.738.871             3.513.992             

Outras despesas operacionais com planos de assist. à saúde 24 24.532.332         (3.384.929)          

Outras despesas operacionais com planos de assist. à saúde 27.855.172           (280.715)               

Provisão para perdas sobre créditos (3.322.840)            (3.104.214)            

Outras despesas operac. de assist. à saúde não relac. com pl. de Saúde da OPS 24 (107.928.731)      (88.220.169)        

Resultado bruto 105.307.266       103.373.364       

Despesas de comercialização 24 (17.439.013)        (14.330.247)        

Despesas administrativas 24 (55.942.949)        (56.919.524)        

Resultado financeiro líquido 5.427.327           (382.934)             

Receitas financeiras 14.221.661           28.084.043           

Despesas financeiras (8.794.334)            (28.466.977)          

Resultado patrimonial 990.632               13.811                 

Receitas patrimoniais 990.632                13.811                  

Despesas patrimoniais -                       -                       

Sobras antes dos impostos e participações 38.343.263         31.754.470         

  Imposto de Renda (1.879.411)            (1.079.603)            

  Contribuição Social (685.228)               (396.577)               

  Participações sobre o resultado (289.472)               (284.379)               

Sobras líquidas do exercício 35.489.152         29.993.911         

Resultado atribuído aos:

Sócios/Cooperados da operadora 35.489.152           29.993.911           

Destinações legais e estatutárias

Sobras líquidas do exercício 35.489.152         29.993.911         

( - ) Transferência para o FATES - 5% (1.774.458)            (1.499.696)            

( - ) Transferência para o Fundo de Reserva - 10% (3.548.915)            (2.999.391)            

( - ) Transferência para o Fundo de Desenvolvimento - 30% (10.646.746)          (8.998.173)            

( - ) Provisão para Pagamento de Juros sobre o Capital (1.099.966)            (483.511)               

Sobras à disposição da Assembleia Geral Ordinária 18.419.067         16.013.140         

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações do resultado abrangente

2019 2018

Sobras líquidas do exercício 35.489.152         29.993.911         

Resultados abrangentes 35.489.152         29.993.911         

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)
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UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Fundo de Lucros/(sobras)

Capital social Fundo de reserva desenvolvimento FATES acumuladas Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 7.307.787                     15.068.718                   62.698.047                   4.992.085                     11.167.876                   101.234.513                  

Aumento de capital de novos cooperados 750.731                         -                                  -                                  -                                  -                                  750.731                         

Cooperados desligados -                               -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

Destinações cfe. AGO de março de 2018 -                                  -                                  11.167.876                     -                                  (11.167.876)                    -                               

Sobras líquidas do exercício -                                  -                                  -                                  -                                  29.993.911                     29.993.911                     

-                                  -                                  -                                  -                                  -                               -                               

Destinações legais e estatutárias -                                  -                                  -                                  -                                  -                               -                               

Fundo de reserva -                                  2.999.391                       -                                  -                                  (2.999.391)                      -                               

Fates -                                  -                                  -                                  1.499.696                       (1.499.696)                      -                               

Fundo de desenvolvimento -                                  -                                  8.998.173                       -                                  (8.998.173)                      -                               

Juros a distribuir (conforme estatuto) -                                  -                                  -                                  -                                  (483.511)                        (483.511)                        

Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.058.518                     18.068.109                   82.864.096                   6.491.781                     16.013.140                   131.495.644                  

Aumento de capital de novos cooperados 274.246                         -                                  -                                  -                                  -                                  274.246                         

Equalização de capital conforme AGE 10.000.000                     10.000.000                     

Destinações cfe. AGO de março de 2019 -                                  -                                  16.013.140                     -                                  (16.013.140)                    -                               

Sobras líquidas do exercício -                                  -                                  -                                  -                                  35.489.152                     35.489.152                     

-                                  -                                  -                                  -                                  -                               -                               

Destinações legais e estatutárias -                                  -                                  -                                  -                                  -                               -                               

Fundo de reserva -                                  3.548.915                       -                                  -                                  (3.548.915)                      -                               

Fates -                                  -                                  -                                  1.774.458                       (1.774.458)                      -                               

Fundo de desenvolvimento -                                  -                                  646.746                         -                                  (10.646.746)                    (10.000.000)                    

Juros a distribuir (conforme estatuto) -                                  -                                  -                                  -                                  (1.099.966)                      (1.099.966)                      

Saldos em 31 de dezembro de 2019 18.332.764                   21.617.024,00               99.523.982,00               8.266.239                     18.419.067                   166.159.076                  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reserva de lucros/sobras/retenção de superávits

(Em Reais)
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Demonstrações do fluxo de caixa

(Em Reais)

2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Sobras antes dos impostos e participações 38.343.263 31.754.470

Ajuste para reconciliação do resultado com o caixa gerado das atividades operacionais

Depreciação e amortização 7.237.374             5.556.377             

Provisão para perdas sobre créditos 3.322.840             3.104.214             

Provisão para remissão 104.793                (186.234)               

Provisão para eventos ocorridos e não avisados 3.162.435             1.243.336             

Provisão de eventos a liquidar 12.687.740           3.907.152             

Provisão de contingências tributárias 792.533                7.144.467             

Provisão de contingências cíveis e trabalhistas 3.275.353             6.603.719             

Provisão de contingências operacionais 231.909                962.335                

Variações monetárias ativas e passivas (737.485)               36.832                  

Outros bens e valores 160.241                -                       

68.580.996 60.126.668

Redução (aumento) de ativos operacionais:

Contas a receber do ativo circulante (16.582.535)          (8.886.592)            

Contas a receber do ativo não circulante 2.278.393             1.216.212             

Estoques (1.531.811)            (2.553.180)            

(15.835.953)        (10.223.560)        

Aumento (redução) de passivos operacionais:

Débitos de operações com assistência à saúde (9.869.885)            5.694.412             

Pagamentos de tributos e encargos sociais a recolher (12.529.100)          (705.710)               

Pagamento de débitos diversos 869.318                (16)                       

(21.529.667)        4.988.686           

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 31.215.376         54.891.794         

Juros e/ou aplicações recebidos (pagos) e outras receitas (despesas) financeiras 2.056.122             2.216.557             

Imposto de renda e contribuição pagos (2.564.639)            (1.476.180)            

Tributos administrativos (260.583)               (212.022)               

Tributos sobre faturamento (9.068.955)            (9.278.059)            

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 21.377.321         46.142.090         

Fluxos de caixa das atividades de Investimento

(Aumento) diminuição das aplicações financeiras (18.840.195)          3.474.947             

Juros recebidos em aplicações livres 2.853.193             1.697.233             

Aquisição de ativo imobilizado - Hospitalar (321.512)               (2.637.558)            

Aquisição de ativo imobilizado - Outros (2.634.099)            (3.460.742)            

Aquisição de ativo intangível (578.631)               (133.658)               

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (19.521.244)        (1.059.778)          

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos pagos (12.589.748)          (15.175.022)          

Integralização de capital 10.274.246           750.731                

Participações no resultado (289.471)               (284.379)               

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (2.604.973)          (14.708.670)        

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (748.896)             30.373.642         

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 44.255.370           13.881.728           

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 43.506.474           44.255.370           

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (748.896)             30.373.642         

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Demonstrações do valor adicionado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

2019 2018

1 - Receitas 759.094.098   690.052.539   

1.1) Contraprestações pecuniárias e serviços 730.044.608      656.994.369      

1.2) Outras receitas 32.477.123       36.268.359       

1.3) Provisões técnicas (104.793)           (105.975)           

1.4) Provisão para créditos para liquidação duvidosa - reversão / (constituição) (3.322.840)        (3.104.214)        

2 - Insumos adquiridos de terceiros  (inclui valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS) 490.697.885   450.166.299   

2.1) Eventos indenizáveis (exceto repasse à cooperados) e custos dos serviços 451.661.679      405.614.463      

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 34.968.319       30.803.651       

2.3) Provisão para contingências 4.067.887         13.748.185       

3 - Valor adicionado bruto (1-2) 268.396.213   239.886.240   

4 - Depreciação e amortização 7.237.374       5.556.377       

5 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4) 261.158.839   234.329.863   

6 - Valor adicionado recebido em transferência 18.960.532     31.598.035     

6.1) Receitas financeiras 14.221.661       28.084.043       

6.2) Outras 4.738.871         3.513.992         

7 - Valor adicionado total a distribuir (5+6) 280.119.371   265.927.898   

8 - Distribuição do valor adicionado 280.119.371   265.927.898   

8.1) Pessoal 211.437.983   192.972.308   

  8.1.1 - Remuneração direta e repasse à cooperados 202.192.867      184.987.956      

  8.1.2 - Benefícios 5.156.638         4.907.583         

  8.1.3 - FGTS 4.088.478         3.076.769         

8.2) Impostos, taxas e contribuições 21.696.721     19.269.510     

  8.2.1 - Federais 18.913.183       16.483.148       

  8.2.2 - Estaduais 11.068              11.143              

  8.2.3 - Municipais 2.772.470         2.775.219         

8.3) Remuneração de capitais de terceiros 10.106.077     22.924.279     

  8.3.1 - Juros 1.369.578         15.369.859       

  8.3.2 - Aluguéis 8.736.499         7.554.420         

8.4) Remuneração de capitais próprios 36.878.590     30.761.801     

  8.4.1 - Juros sobre o capital próprio 1.099.966         483.511            

  8.4.2 - Participações no resultado 289.472            284.379            

  8.4.3 - Superávtis acumulados 35.489.152       29.993.911       

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2019 a 2018 
(Em Reais) 

 

1. Contexto operacional 
 

A Unimed de Ribeirão Preto é uma sociedade cooperativa com sede em 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, fundada em 30 de abril de 1971. 
 
Tem como objetivo a congregação dos integrantes da profissão médica, 
notadamente em relação ao exercício das atividades ligadas ao 
atendimento de beneficiários de planos de saúde contratados, em nome de 
seus cooperados, para a sua defesa econômico-social, proporcionando-lhes 
condições para o exercício de suas atividades. Para tanto, opera com 
autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no mercado 
de planos privados de assistência à saúde, registrada sob o nº 35120-2. 
 
Com tais características, visando o perfeito cumprimento de suas 
atividades, pode assinar, em nome de seus cooperados, contratos para a 
execução de serviços, com pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

convencionando a concessão de assistência médica aos seus empregados e 
dependentes, podendo, também, assinar contratos de assistência familiar 
ou pessoal com pessoas físicas, todos denominados “produtos”, 
regularmente inscritos no órgão regulador - ANS.  
 
Nos contratos celebrados, a Unimed de Ribeirão Preto representará os 
cooperados, coletivamente, agindo como sua mandatária. Para o 
desempenho das atividades profissionais dos cooperados e cumprimento das 
obrigações inerentes à sua condição de operadora de planos, a Cooperativa 
poderá contratar serviços hospitalares, laboratoriais, de imagens e afins, 
bem como disponibilizar materiais e medicamentos como complementação 
do trabalho médico, tudo para possibilitar a efetiva prestação do ato 
médico, como complementação das suas atividades de assistência médica. 
A Cooperativa tem administração e foro jurídico na cidade de Ribeirão Preto 
e tem área de atuação, para efeito de admissão de cooperados, circunscrita 
às cidades de Ribeirão Preto, Cajuru, Cravinhos, Jardinópolis, Serrana, Luis 
Antônio e Sertãozinho, podendo associar-se a outras cooperativas, 
federações, confederações ou a outras sociedades, para o cumprimento 

mais eficaz dos seus objetivos sociais, na forma da lei. 
 
Além da legislação cooperativista – Lei nº 5.764/71, a Cooperativa cumpriu 
ainda com toda regulamentação decorrente de normas estabelecidas pela 
ANS e com isso manteve os requisitos necessários à manutenção regular de 
seu registro naquele órgão regulador. As provisões técnicas e os respectivos  
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ativos garantidores constituídos de acordo com as normativas do setor, 
encontram-se regularmente constituídos, bem como satisfeitos os critérios 

de suficiência de seu patrimônio líquido, margem de solvência e capital 
conforme Resolução Normativa (RN) 209/09.  Atendeu ainda ao disposto na 
Resolução Normativa (RN) nº 227/10 e suas alterações no que tange à 
constituição da provisão de eventos a liquidar, com escrituração adequada 
aos critérios da RN no 418/17 que estabelece as normas contábeis aplicáveis 
às entidades reguladas pela ANS. 
 
No que se refere ao rol de procedimentos com cobertura obrigatória, a 
Cooperativa cumpre a RN nº 428/17 que ampliou as coberturas obrigatórias 
previstas na Lei nº 9.656/98, incluindo a alteração trazida pela RN nº 453/20 
que trata das coberturas obrigatórias para tratamento da COVID-19. 
 
A operadora ainda deu regular cumprimento às obrigações decorrentes das 
Resoluções Normativas (RN) nº 405/16 quanto à adoção de padrões de 
medida e monitoramento da Qualificação dos Prestadores de Serviços do 
Mercado de Saúde Suplementar, mantendo os atributos de qualidade de seu 
corpo clínico e rede credenciada publicados em seu guia médico, 

adequando as contratualizações às Resoluções Normativas (RN) nº 363/14, 
364/14 e 365/14. 
 
Da mesma forma a operadora deu integral cumprimento às disposições da 
RN nº 259/11, que estabelece critérios para garantia de atendimento e 
prazo máximo de acesso aos serviços pelos beneficiários dos planos, por 
meio de sua central de agendamento e pela ampliação da grade de 
especialistas disponíveis aos contratantes em regime de plantões 
ambulatoriais, estabelecido junto ao seu Núcleo de Atenção à Saúde “NAS”. 
 
Todos os reflexos financeiros verificados em decorrência do cumprimento 
das referidas normativas, foram incorporados às demonstrações contábeis 
da Cooperativa. 
 
As operações de intercâmbio, caracterizadas pelo atendimento de 
beneficiários de outras operadoras em Ribeirão Preto, tiveram aumento em 
sua demanda, tendo a cooperativa cumprido com as obrigações oriundas da 
Unimed do Brasil, a qual se submete para operação neste sistema. Neste 

quesito, a operadora adotou integralmente as regras para registro de 
assunção e cessão de corresponsabilidade e riscos compartilhados 
emanadas da RN º 430/17, segundo ainda diretrizes da Unimed do Brasil.  
 
No exercício de 2019 a cooperativa intensificou os trabalhos de preparo 
para busca da acreditação da Operadora nos termos da RN º 452/20 que 
revogou a RN nº 277/11. 
 
A operadora segue com extenso trabalho de revisão de seus processos com 
o objetivo de atender plenamente a Resolução Normativa nº 443/19 que 
dispões sobre as boas práticas de governança e gestão de riscos que  
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determinarão novos parâmetros para cálculo da solvência exigida, seguindo 
ainda os critérios definidos na Resolução Normativa nº 451 de 12 de março 

de 2020. 
 
 

2. Base de preparação 
 
a. Ambiente regulatório 

 
Por meio da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, foi criada a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia sob regime especial 
vinculada ao Ministério da Saúde. A Cooperativa está subordinada às 
diretrizes e normas da ANS, a qual compete regulamentar, acompanhar e 
fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à 
saúde, inclusive políticas de comercialização de planos de saúde e de 
reajustes de preços e normas financeiras e contábeis. 
 

b. Declaração de conformidade 
 

As presentes demonstrações contábeis incluem: 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(“ANS”), Lei das Cooperativas (Lei nº 5.764/71), pronunciamentos, 
interpretações e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As 
demonstrações contábeis estão sendo também apresentadas segundo os 
critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela ANS por meio 
da Resolução Normativa nº 435 de 23 de novembro de 2018. 

 
As demonstrações contábeis foram autorizadas pela administração da 
Cooperativa em 22 de abril de 2020.  
 

c. Base de mensuração 

 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico 
com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços 
patrimoniais: 

 
 Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 

resultado; 
 Os ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo;  
 Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da ANS. 
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d. Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Cooperativa.  Todas as informações financeiras apresentadas 
em Real foram arredondadas para o har mais próximo, desconsiderando os 
centavos. 

 
e. Continuidade 

 
A Administração considera que a Cooperativa possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração 
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando, portanto, 
as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio. 

 
f. Uso de estimativas e julgamentos 

 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades supervisionadas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – exige que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.   

 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 

 
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam 
um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo 
exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 
 Nota Explicativa nº 6: Créditos de operações com planos de assistência 

à saúde; 
 Nota Explicativa nº 10: Ativo não circulante; 
 Nota Explicativa nº 13: Provisões técnicas de operações de assistência 

à saúde; 

 Nota Explicativa nº16: Outros débitos de operações com planos de 
assistência à saúde; 

 Nota Explicativa nº 19: Provisões para ações judiciais. 
 

 
3. Principais políticas contábeis 
 

As principais políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações contábeis. 
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a) Caixa e equivalentes de caixa 

 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de disponível (numerário em 
conta corrente) e aplicações financeiras com vencimento original de três 
meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um 
risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na liquidação das 
obrigações de curto prazo. As aplicações financeiras são apresentadas no 
ativo circulante, exceto aquelas com prazo de vencimento superior a 12 
meses após a data de emissão do balanço (estas são classificados como 
ativos não circulantes e não são apresentadas como caixa e equivalentes de 
caixa). 

 
b) Instrumentos financeiros 

 
i. Classificação e mensuração 

 
A Cooperativa classifica seus instrumentos financeiros sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo através do resultado, empréstimos 
e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A 

classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos 
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação 
de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 

 
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo através do 
resultado 

 
Os instrumentos financeiros mensurados ao valor justo através do 
resultado são instrumentos financeiros mantidos para negociação ativa e 
frequente e créditos de operações com planos de assistência à saúde. Os 
ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de 
instrumentos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado 
são apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro" 
no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido 
contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações são 
reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. 

 
Empréstimos e recebíveis 

 
Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que 
são ativos ou passivos financeiros não-derivativos com pagamentos fixos 
ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como 
ativo ou passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são 
classificados como ativos ou passivos não-circulantes). Os empréstimos e 
recebíveis da Cooperativa compreendem os contas a receber de clientes, 
demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os 
investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são  
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contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros 
efetiva. 

 
Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento 

 
São basicamente os instrumentos financeiros que não podem ser 
classificados como empréstimos e recebíveis, por serem cotados em um 
mercado ativo. Neste caso, quando existentes, estes instrumentos 
financeiros são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para 
sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao 
resultado do exercício. 

 
Ativos financeiros disponíveis para venda 

 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são não-derivativos que são 
classificados nessa categoria ou que não são classificados em nenhuma 
outra categoria. Eles são incluídos em ativos não-circulantes, a menos que 
a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a 

data do balanço. Os ativos financeiros disponíveis para venda são 
contabilizados pelo valor justo. Os juros de títulos disponíveis para venda, 
calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos 
na demonstração do resultado como receitas financeiras.  

 
ii. Valor justo 

 
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos 
preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou 
cotação pública, a Cooperativa estabelece o valor justo através de 
técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes 
contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são 
substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os 
modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de 
informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com 
informações geradas pela administração da própria entidade. 

 
A Cooperativa avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que 

um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por 
valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver alguma 
evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda 
cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o 
valor justo atual, menos qualquer perda por “impairment” desse ativo 
financeiro previamente reconhecida no resultado - é retirada do 
patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado. 
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Crédito de operações com planos de assistência à saúde 

 

Os créditos de operações com planos de assistência à saúde são avaliados 
no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da Provisão para 
Perdas sobre Créditos - PPSC. A Provisão para Perda sobre Créditos de 
Liquidação Duvidosa é estabelecida segundo critérios definidos pelo órgão 
regulador, pelo total dos créditos de clientes com algum título vencidos 
há mais de 60 dias, tratando-se de pessoas físicas; e a totalidade dos 
créditos de clientes com títulos vencidos há mais de 90 dias, tratando-se 
de cliente pessoa jurídica e créditos com outras operadoras de planos.  
 
Para os demais créditos a receber esta provisão é estabelecida quando 
existe uma evidência objetiva de que a Cooperativa não será capaz de 
cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das 
contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil 
e o valor recuperável. 

 
O valor presente é calculado com base na taxa efetiva de juros das 
operações a prazo definidas contratualmente. Tal taxa é compatível com 

a natureza, prazo e riscos de transações similares em condições de 
mercado. Essa taxa em 31 de dezembro de 2019 correspondia a média do 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI. 

 
c) Estoques 

 
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor 
realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio, 
compostos substancialmente por material de farmácia e almoxarifado e 
inclui gastos incorridos na aquisição de estoques. O saldo correspondente 
aos estoques está apresentado na rubrica Bens e títulos a receber. 

 
d) Depósitos judiciais 

 
Os depósitos são atualizados monetariamente e apresentados como 
dedução do valor de um correspondente passivo constituído quando não 
houver possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho 
favorável da questão para a Cooperativa. A composição dos depósitos 

judiciais estão descritas na Nota Explicativa nº 10 – Ativo não circulante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 14 de 57



 

 

 
e) Investimentos – participações societárias 

 

i. Custo e/ou valor patrimonial 
 
Os investimentos da Cooperativa decorrem de sua participação em outras 
sociedades cooperativas e estão apresentados pelo seu custo de aquisição, 
sendo que os mais relevantes são tratados como instrumentos financeiros 
e se referem às quotas integralizadas para a garantia do funcionamento 
do sistema de cooperativismo em decorrência dos critérios da Lei nº 
5.764/71, não existindo influência significativa sobre os mesmos. Tais 
instrumentos são de natureza intransferível e são mensurados ao custo de 
aquisição, eventualmente reduzidos ao valor recuperável, considerando 
que há previsão normativa para que as cooperativas mantenham seus 
investimentos em outras cooperativas avaliados pelo método de custo e 
que não há bases confiáveis para mensuração dessas participações a valor 
justo.  

 
Não há investimentos em sociedades que obriguem a Cooperativa ao 
reconhecimento do resultado daquelas sociedades por equivalência 

patrimonial, conforme demonstrado na nota explicativa nº 11 - 
Investimentos. 

 
f) Imobilizado 
 

O imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo histórico também 
inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos 
qualificados, quando aplicável. 
 
Os terrenos e edifícios compreendem principalmente os imóveis 
operacionais da Cooperativa, além do terreno onde está edificada a unidade 
hospitalar própria,  e são demonstrados pelo custo histórico de aquisição.  

 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente 

quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a 
esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil 
de itens substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 
lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. 

 
A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas 
divulgadas na nota explicativa nº 12 – Ativo imobilizado. Os terrenos não 
são depreciados. 

 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício.  

Página 15 de 57



 

 

 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor 
recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor 

recuperável estimado.  
 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela 
diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do 
imobilizado), são reconhecidos em outras receitas operacionais no 
resultado. 

 
g) Intangível 

 
i. Softwares 

 
Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas e 
amortizadas ao longo de sua vida útil estimada em dez anos. 

 
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares 
são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os 
gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, 

controlados pela Cooperativa e que, provavelmente, gerarão benefícios 
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos 
como ativos intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos 
funcionários da equipe de desenvolvimento de softwares e a parte 
adequada das despesas gerais relacionadas. 

 
Os gastos com o desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos 
são amortizados usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis 
também estimadas para dez anos. 

 
ii. Outros ativos intangíveis 

 
Os custos com a aquisição de patentes, marcas comerciais, licenças e 
direitos de exploração são capitalizados e amortizados usando-se o 
método linear ao longo das vidas úteis. Os ativos intangíveis não são 
reavaliados. 

 
h) Redução ao valor recuperável de ativos 

 
O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive os ativos intangíveis, 
são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não 
recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há 
perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o 
valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre 
o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de 
avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual 
existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 
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i) Arrendamento mercantil 

 

Os arrendamentos mercantis de imobilizado nos quais a Cooperativa fica 
substancialmente com todos os riscos e benefícios de propriedade são 
classificados como arrendamento financeiro. Os arrendamentos financeiros 
são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo, no 
seu início, um ativo imobilizado e um passivo de financiamento 
(arrendamento). O imobilizado adquirido nos arrendamentos financeiros é 
depreciado pelas taxas definidas na nota explicativa nº 12 – Ativo 
imobilizado. 

 
Em 2019 a Cooperativa possuía contratos de arrendamentos mercantis de 
máquinas e equipamentos hospitalares, classificados como arrendamentos 
operacionais. A natureza e valores dos contratos estão descritos na nota 
explicativa nº 23 – Arrendamentos Mercantis – financeiros e operacionais. 

 
j) Provisões 

 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a 

Cooperativa tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada 
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido 
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto 
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no 
tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos 
são registrados no resultado. 

 
i. Provisões técnicas e outras provisões 

 
São aquelas estabelecidas pela ANS para garantir a liquidez financeira e 
operacional da operadora de planos de assistência à saúde. Segue um breve 
descritivo sobre a política contábil para as provisões técnicas: 

 
i) Provisões para eventos / sinistros a liquidar (SUS – GRU) 

 
Provisões para fazer frente aos valores a pagar por eventos avisados até 
a data-base de apuração. A resolução dispõe também que o registro 

contábil dos eventos a liquidar deverá ser realizado pelo valor integral 
cobrado pelo prestador ou apresentado pelo beneficiário, no primeiro 
momento da identificação da despesa médica, independentemente da 
existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de 
intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de 
terceiros, ou da preliminar das despesas médicas. 
 

ii) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)  
 
Conforme disposto na Resolução Normativa da ANS nº 209, de 29 de 
dezembro de 2009, a Cooperativa deve constituir mensalmente Provisão  
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para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), estimada 
atuarialmente para fazer frente ao pagamento dos eventos já ocorridos 

e ainda não apresentados à Cooperativa. 
 

iii) Provisão de remissão 
 

Provisão calculada mensalmente decorrente de obrigação contratual de 
manter assistência à saúde aos dependentes, quando da ausência do 
titular. A provisão é segregada entre benefícios concedidos e benefícios 
a conceder, conforme segue:  
 
Benefícios concedidos: quando aplicável, a Cooperativa deve constituir 
provisão para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas 
contratuais de remissão das contraprestações referentes à cobertura de 
assistência à saúde, quando existentes, sendo de constituição 
obrigatória a partir da data da efetiva autorização. 

 

iv) Provisão para Prêmios/Contraprestações Não Ganhas – PPCNG 
alterações. 
 
Compreendem as parcelas de contribuições não ganhas, relativo ao 
período de cobertura do risco, nos contratos em pré-pagamento, 
constituída e revertida mensalmente, no último dia do mês, com 
relação ao risco decorrido. A Cooperativa não emite uma única fatura 
com mais de uma competência, assim, o cálculo “pro rata temporis” 
dar-se-á apenas na primeira emissão de cobrança, após isso o 
faturamento é por única competência. 
 

v) Ressarcimento ao SUS 
 
O ressarcimento ao SUS , criado pelo artigo 32 da Lei nº 9.656/1998, e 
regulamentado pelas normas da ANS, é a obrigação legal das operadoras 
de planos privados de assistência à saúde de restituir as despesas do 
Sistema Único de Saúde no eventual atendimento de seus beneficiários 

que estejam cobertos pelos respectivos planos. 
 

vi) Demais provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando a Cooperativa tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos 
passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 

 
A Cooperativa reconhece provisão para contratos onerosos quando os 
benefícios que se espera auferir de um contrato sejam menores do que 
os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações assumidas por meio 
do contrato. 
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k) Benefícios a empregados 

 

i. Participação nas sobras e resultados 
 

A Cooperativa submete-se à convenção coletiva de trabalho firmada entre 
as representações sindicais (patronal e empregados), com cláusula de 
participação nos resultados condicionados à indicadores anualmente 
revisados por aquelas entidades. O reconhecimento desta participação é 
usualmente efetuado quando do encerramento do 1º trimestre de cada 
ano, momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável 
pela Cooperativa, mediante termo específico firmado em convenção 
coletiva de trabalho. 

 
ii. Benefícios de curto prazo a empregados 

 
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas 
em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o 
serviço relacionado seja prestado.  

 

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de 
bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a 
Cooperativa tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor 
em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação 
possa ser estimada de maneira confiável. 

 
l) Empréstimos e financiamentos 

 
Os empréstimos e financiamentos, quando tomados, após o seu 
reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado, utilizando 
o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na 
demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como 
durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 
 

m) Passivo circulante e não circulante 
 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 

correspondentes encargos, e variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não 
circulantes são registrados a valor presente, transação a transação, com 
base em taxas de juros que refletem o prazo e o risco de cada transação. A 
contrapartida dos Ajustes a Valor Presente é contabilizada contra as contas 
de resultado que deram origem ao referido passivo. A diferença entre o 
valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada 
ao resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo 
amortizado e da taxa de juros efetiva. 
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n) Reconhecimento de receita 

 

A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços, 
observados os critérios estabelecidos na RN nº 290/12 da ANS e alterações 
posteriores, que versa sobre os padrões contábeis obrigatórios para as 
operadoras de planos, inclusive os critérios de contabilização das 
contraprestações de preço pré-estabelecido nas operações de assistência à 
saúde. A Cooperativa adota como política de reconhecimento de receita, 
portanto, a competência em que o serviço é prestado no caso de serviços 
da modalidade de planos de pós pagamento e respeitando o período de 
cobertura das contraprestações nos contratos com preços pré-estabelecidos 
até a data-base do balanço.  

 
o) Demonstrações de valor adicionado  

 
A Cooperativa elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) nos 
termos do Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado de forma suplementar, as quais são exigidas apenas como parte 
integrante das demonstrações contábeis conforme BRGAAP aplicável às 
companhias abertas, e subsidiariamente às entidades reguladas pela ANS. 

 
p) Atos cooperativos e não cooperativos 
 

Os Atos Cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus 
associados, e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a 
consecução dos objetivos sociais, correspondendo ao valor dos serviços 
efetivamente realizados pelos cooperados, conforme definido no artigo 79 
da Lei nº 5.764/71.  

 
Os Atos Auxiliares são aqueles que auxiliam o médico cooperado na sua 
prestação de serviços. Correspondem à utilização de hospitais, clínicas e 
laboratórios, sendo que, sem esta estrutura, não se poderia praticar a 
medicina.  

 
Os Atos Não Cooperativos são aqueles que não têm relação com os médicos 
cooperados, alheios ao propósito principal da Cooperativa médica.  

 
Os critérios de alocação dos dispêndios e despesas gerais, bem como o 
faturamento e demais receitas operacionais com atos cooperativos e não 
cooperativos, são como segue:  

 

 Os custos diretos (eventos indenizáveis líquidos) da Cooperativa são 
identificados por ato cooperativo e ato não cooperativo;  

 O faturamento em coparticipação e custo operacional são classificados 
em ato cooperativo e não cooperativo, de acordo com o evento 
ocorrido. Para o faturamento na modalidade de pré-pagamento, é 
efetuado um rateio proporcional ao custo direto desta modalidade;  
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 As despesas e as demais receitas indiretas são alocadas entre atos 
cooperativos e não cooperativos na proporção do faturamento desses 
atos, desde que não seja possível separar objetivamente, o que 
pertence a cada espécie de despesa ou receita. 
 

q) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações  
 

Alterações e interpretações não adotadas pela Cooperativa 
 

Não há alterações a partir de 1º de janeiro de 2019, que impactaram as 
demonstrações contábeis da Cooperativa. Em 27 de dezembro de 2018, a 
Agência Nacional da Saúde (ANS) emitiu o Ofício-Circular nº: 1/2018/ 
GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE no qual orienta que as operadoras de planos de 
saúde deverão continuar aplicando, para os exercícios sociais iniciados a 
partir de 1º de janeiro de 2019, os princípios constantes nos 
Pronunciamentos CPC 17 – Contratos de Construção, CPC 30 – Receitas e 
CPC 38 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração, até que 
a ANS se manifeste sobre a aplicação dos Pronunciamentos CPC 47 – Receita 
de Contrato com o Cliente e CPC 48 – Instrumentos Financeiros, os quais 
entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018, em futura alteração 

das normas regulamentadoras do Plano de Contas. Até a presente data, não 
houve manifestação da Agência Nacional da Saúde (ANS) sobre a aplicação 
desses Pronunciamentos.  
 
Caso esses Pronunciamentos venham a ser aprovados pela ANS, poderá 
haver algum impacto nas demonstrações contábeis da Cooperativa.  

 
A ANS também não se manifestou sobre a aplicação do Pronunciamento CPC 
6 (R2) – Arrendamentos e da Interpretação Técnica ICPC 22 – Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro, os quais entraram em vigor a partir 
de 1° de janeiro de 2019. Portanto, a Cooperativa não adotou tais normas. 
Caso essas normas venham a ser aprovadas pela ANS e adotadas pela 
Cooperativa, poderão produzir também algum impacto nas demonstrações 
contábeis. 
 
Os demais Pronunciamentos contábeis e alterações abaixo mencionados que 
entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019, também não foram 
objeto de avaliação e manifestação por parte da ANS e, portanto, não 

implementados pela Cooperativa. Todavia, se tivessem sido 
implementados, não produziriam impactos relevantes nas demonstrações 
contábeis da Cooperativa: 

 
CPC 32 - Tributos sobre o Lucro  
CPC 20 - Custos de Empréstimos  
CPC 15 - Combinação de Negócios  
CPC 19 - Negócios em Conjunto  
CPC 33 - Benefícios a Empregados  
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CPC19 - Investimento em coligada, controlada e empreendimento 
controlado em conjunto 

 
 

4. Determinação do valor justo 
 
Diversas políticas e divulgações contábeis da Cooperativa exigem a 
determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros 
como para os não financeiros.  Os valores justos têm sido apurados para 
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. 
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas 
na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele 
ativo ou passivo. 
 

a) Crédito de operações com planos de assistência à saúde 
 
O valor justo de crédito de operações com planos de assistência à saúde é 
estimado como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela 
taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação. Esse valor 

justo é muito próximo do valor contábil. 
 

b) Passivos financeiros derivativos e não derivativos 
 
O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado 
baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, 
descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de 
apresentação das demonstrações contábeis.  Quanto ao componente 
passivo dos instrumentos conversíveis de dívida, a taxa de juros de mercado 
é apurada por referência a passivos semelhantes que não apresentam uma 
opção de conversão. Para arrendamentos financeiros, a taxa de juros é 
apurada por referência a contratos de arrendamento semelhantes.  

 
 

5. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras 
 

  2019  2018 

    

Caixa             226.050  128.605 

Saldo bancário 1.144.857  66.510 

 1.370.907  195.115 

    

Fundos de renda fixa com lastro em CDI (i)        57.769.949  44.060.255 

Fundos de aplicações vinculadas (ii)        42.135.567  38.929.754 

 99.905.516  82.990.009 

 
(i) As aplicações financeiras não vinculadas da Cooperativa são predominantemente 

mantidas em Fundos tendo como rentabilidade o CDB-DI. Em 2019, as aplicações em 
fundos tiveram rentabilidade média do de 104,56% do CDI. 
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(ii) Consistem em aplicações financeiras efetivamente vinculadas e custodiadas, nos termos 

da Resoluções Normativas nºs 392/2015 e 419/2016. Conforme critérios estabelecidos 
pelas RN´s, a Operadora manteve, em 31 de dezembro de 2019, aplicações financeiras 
vinculadas e custodiadas com suficiência acima dos níveis exigidos. As aplicações 
vinculadas estão mantidas em fundos dedicados à saúde suplementar, por meio de 
convênios entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e as instituições 
financeiras. A política de investimento desses fundos são aplicação em ativos 
financeiros e/ou modalidades de renda fixa. Em 2019, a rentabilidade média alcançada 
foi de 98,12% da taxa CDI. 

 
A Cooperativa adota como política de composição de caixa a manutenção 
dos recursos disponíveis suficientes para a liquidação de compromissos 
semanais, permanecendo o excedente mantido em aplicações de alta 
liquidez, podendo ter sua conversão, a qualquer momento, em caixa. 
 

6. Crédito de operações com plano de assistência à saúde 
 
  2019  2018 

Contraprestação pecuniárias a receber        28.592.384  26.643.944 
Créditos com outras operadoras de planos de saúde        21.701.204  20.733.873 
Notas de serviços a faturar - contratos de custo 
operacional          1.546.889  1.989.849 
Notas de serviços a faturar - co-participação 
indenizáveis             832.615  697.044 
Notas de serviços a faturar - intra sistema Unimed        24.943.999  21.918.104 
Créditos com fundo de custeio MCR 2.143.389  - 

  79.760.480  71.982.814 
    
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos - PPSC (25.761.862)  (22.660.834) 
    

  53.998.618  49.321.980 

    
Créditos de operações com planos de assistência à 
saúde 50.702.942  49.077.252 
Créditos de op. de assist. a saúde não relacionados 
com planos de saúde da operadora 3.295.676  244.728 

 
Em 2019, a Cooperativa apresentou uma movimentação de Provisão para 
Perdas Sobre Créditos (PPSC) apresentada abaixo: 

 

Contratos  2018  Constituição  Reversão  2019 

Pessoa Física   (8.419.662)   (796.308)  -  (9.215.971) 

Pessoa Jurídica (i)  (8.981.675)  (2.553.011)  179.826  (11.354.860) 

Intercâmbio  (5.259.497)  (799.613)  868.078  (5.191.032) 

 
 (22.660.834)  (4.148.932)  1.047.904  (25.761.862) 

 
(i) O aumento de provisão para perdas sobre créditos no período foi decorrente 

substancialmente de contratos de planos empresariais – Pessoa Jurídica. O saldo 
devedor está sendo negociado mediante acordos judiciais e extrajudiciais, visando, 
dessa forma, o recebimento desses créditos.  
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Nos créditos encontram-se registrados os faturamentos de 
contraprestações efetuados contra pessoas físicas, jurídicas e as cobranças 

decorrentes das operações de intercâmbio com outras cooperativas do 
sistema Unimed. 
 
O montante de provisão para perda de créditos de liquidação duvidosa, 
apresenta-se constituído com base no critério de provisão total para perda 
dos créditos de clientes com algum título vencido há mais de 60 dias, 
tratando-se de pessoas físicas e a totalidade dos créditos de clientes com 
algum título vencido há mais de 90 dias, tratando-se de cliente pessoa 
jurídica e créditos com outras operadoras de planos, conforme critérios 
definidos pela ANS. 

 
Os valores apresentados como notas de serviços a faturar referem-se a 
serviços prestados e apurados pela Cooperativa relativos à competência de 
dezembro de cada ano, cujas faturas foram emitidas em janeiro do ano 
subsequente. Os valores foram reconhecidos no resultado em atendimento 
ao regime de competência e as estimativas foram com base nas notas de 
serviços de dezembro de 2019, efetivamente faturadas em janeiro de 2020. 
 
A exposição da Cooperativa a riscos de crédito e perdas por redução no 
valor recuperável relacionadas aos créditos de operações com planos de 
assistência à saúde é divulgada na Nota Explicativa nº 21 – Gerenciamento 
de riscos financeiros. 

 
 

7. Créditos tributários e previdenciários 
 

  2019   2018 

Imposto de Renda Retido na Fonte (i)          2.483.057  2.206.988 

CSLL sobre faturas - órgãos públicos (i) 85.631  85.630 

PIS e COFINS (i)          1.967.078  1.505.180 

ICMS a recuperar – farmácia             741.857  766.474 
Parcelamento de ressarcimento ao SUS (ii) 1.785.603  1.415.728 

 7.063.226  5.980.000 

 
(i) Representam retenções de IRRF e contribuições sociais ocorridas na fonte pelos 

contratantes dos planos, compensáveis no curso do exercício seguinte; 
(ii) Refere-se a valores que estão sendo pagos à ANS, de forma parcelada, do 

ressarcimento ao SUS. Os valores são pagos mensalmente e o parcelamento está em 
fase de consolidação, motivo pelo qual os valores não foram deduzidos do saldo a 
pagar. Até 31 de dezembro de 2019, foram pagas 65 de um total de 65 parcelas. 
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8. Bens e títulos a receber, despesas antecipadas e conta corrente com 

Cooperados 
 

  2019 
 

2018 

Adiantamentos (iv)          9.923.287 
 

4.353.627 

Cheques a receber          1.573.760 
 

1.473.610 

Estoque de consumo - almoxarifado (i)             163.844 
 

208.623 

Estoque de materiais e medicamentos (ii) 10.361.708 
 

8.785.117 

 
22.022.599 

 
14.820.977 

    

Despesas antecipadas (v) 6.677.233  169.145 

    

Conta corrente com cooperados (iii) 397.811 
 

937.565 

 
(i) Representam materiais de uso e consumo; 
(ii) Representam materiais médicos e medicamentos para fornecimento a clientes 

(atividade de farmácia) e contemplam os estoques dos estabelecimentos Farmácia 
Unimed, Unimed 24 horas e Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Ressalta-se que desde 
a inauguração do HURP (Hospital da Unimed de Ribeirão Preto), aumentou-se a 
demanda dos estoques de materiais e medicamentos. Os estoques estão valorizados 
pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor realizável líquido; 

(iii) Representam créditos da Cooperativa com seus cooperados, que substancialmente 
refere-se relacionados a quotas e inscrições com cooperados a receber no decorrer do 
próximo exercício. 

(iv) Operação de adiantamento a fornecedores de materiais e serviços, no qual são 
baixados no recebimento das notas fiscais de prestação ou de venda de materiais. 

(v) Representado por pagamentos realizados a fornecedores de serviços e materiais, cuja 
prestação de serviço ou fornecimento de materiais ocorrerá ou será integralmente 
concluída em competências seguintes. 
 
 

 

9. Remuneração do pessoal chave da administração 
 
Em razão de sua natureza jurídica, na Cooperativa são considerados 
pessoal-chave da administração a Diretoria Executiva, e os membros dos 
Conselhos Estatutários. 
 
Os diretores executivos possuem repasse de honorários definidos 
anualmente pela Assembleia Geral Ordinária - AGO, fixados em moeda 
corrente com variações associadas as atualizações da tabela de honorários 
dos médicos cooperados, para mais ou para menos, portanto, sujeitos à 
oscilação entre uma AGO e outra na mesma proporção da correção ou 
decréscimo propiciado à tabela de referência de honorários adotada 
internamente na Cooperativa, segundo as disponibilidades orçamentárias 
para repasse da produção cooperativada. A remuneração paga aos 
administradores da Cooperativa ora descritos, encontra-se registrada na 
rubrica de despesas administrativas e durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 foi de R$ 1.967.194 (em 2018, R$ 1.990.951), a qual é  
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considerada como compromisso de curto prazo. Não existem benefícios de 
longo prazo concedidos aos administradores. 
 
 

10. Ativo não circulante 
 

  2019  2018 

Títulos da dívida pública externa (i) 1.150.000  1.150.000 
Títulos de renda fixa privados (i) 126.000  126.000 
Títulos e créditos a receber          1.023.823  890.541 
Créditos tributários e previdenciários (iii) 72.869  72.869 

Depósitos judiciais e fiscais (iv)        83.783.894  86.195.569 
Contingências ativadas – IN nº 20 (ii)        82.485.651  95.317.611 

 168.642.237  183.752.590 

Provisão para perda com crédito - títulos da dívida 
pública externa e para os títulos privados (i) (1.276.000)  (1.276.000) 

 167.366.237  182.476.590 

 
 

(i) A Cooperativa mantém provisão no montante integral de R$ 1.150.000 correspondente 
ao valor pago na aquisição de títulos do tesouro nacional da dívida pública externa, por 
entender que não há mercado ativo para negociação e pela dificuldade de realização 
dos mesmos, ainda que a legitimidade e o valor dos títulos estarem amparados por 
parecer de peritos e pela assessoria dos advogados da entidade. A Cooperativa mantém 
ainda provisão no montante integral de R$ 126.000 equivalente a títulos de renda fixa 
privados, composto por debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce e 
também estão registrados pelo valor pago na aquisição. A provisão foi constituída por 
entender que há dificuldade de realização dos mesmos; 
 

(ii) Em função da publicação da Instrução Normativa nº 20 da DIOPE/ANS de 20 de outubro 
de 2008 e suas alterações, a Cooperativa mantém registrado em seu ativo não circulante 
o montante de R$ 82.485.651 (em 2018, R$ 95.317.611). Nos termos do artigo 4º da 
referida IN, esse ativo tem como lastro a obrigação assumida por seus cooperados frente 
às contingências passivas as quais eventualmente no futuro se convertam em obrigação 
legal, em decorrência de decisões judiciais desfavoráveis quanto às matérias 
demandadas, mas principalmente vinculada ao montante correspondente às obrigações 
legais cujo pagamento está ocorrendo em razão da adesão ao Parcelamento Especial 
da Lei nº 11.941/09 (REFIS). Em 2017, a Cooperativa fez a adesão ao Programa Especial 
de Regularização Tributária (PERT) nos termos da Lei nº 13.496/17. 
 
O valor inicial correspondente ao registro deste ativo foi devidamente aprovado e 
autorizado pelos cooperados por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em dezembro de 2008, e ratificado nas Assembleias Gerais Ordinárias que 
deliberaram sobre as contas dos exercícios de 2008 a 2015, conforme dispõe o artigo 4º 
da IN 20-DIOPE/ANS. Também foi revisado pela Cooperativa o plano para a realização 
do correspondente ativo, demonstrando a capacidade econômico-financeira da mesma 
para os próximos 10 (dez) anos, evidenciando o potencial de geração de riqueza (sobras) 
para os seus cooperados. As premissas e considerações se basearam em cenários 
prováveis em termos de mercado, regulamentação do setor e demais premissas 
operacionais, concluindo-se que a geração de resultado futuro transforma na principal 
fonte de liquidação do recebível de cooperados. 
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O montante registrado nos termos da IN-DIOPE-ANS nº 20/08, conforme quadro abaixo, 
teve a seguinte movimentação: 

 

  2018  Correção  Baixa  2019 

Tributos não previdenciários 70.028.525  359.651  (7.533.968)  62.854.208 

Tributos previdenciários  25.289.086  666.775  (6.324.418)  19.631.443 

 95.317.611  1.026.426  (13.858.386)  82.485.651 

        

Não circulante 95.317.611      82.485.651 

 

  2017  Correção  Baixa  2018 

Tributos não previdenciários 80.199.076  (228.580)  (9.941.971)  70.028.525 

Tributos previdenciários 15.242.394  15.560.720  (5.514.028)  25.289.086 

 95.441.470  15.332.140  (15.455.999)  95.317.611 

        

        

Não circulante 95.441.470      95.317.611 

 
A composição dos valores ativados, reflexos das provisões de contingências e dos 
parcelamentos de obrigações legais apresentados nas notas explicativas nº 14 – Tributos 
e contribuições a recolher correntes e parcelados e nº 19 – Provisão para ações judiciais, 
nos termos do referido normativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
compreende as rubricas abaixo: 
 

  2019  2018 

PIS e COFINS 35.336.681  37.403.898 

IRPJ e CSLL 28.802.733   33.909.834 

INSS 18.346.237  24.003.879 

 82.485.651  95.317.611 

 
(iii) Representam retenções de Contribuições Sociais (PIS, COFINS e CSLL) ocorridas 

na fonte pelos contratantes dos planos, compensáveis mediante procedimentos 
administrativos junto à Receita Federal do Brasil, respeitados os prazos 
prescricionais legalmente vigentes; 
 

(iv) O montante registrado a título de depósitos judiciais refere-se às seguintes 
matérias: 

 

 2019  2018 

Fiscais    
INSS 12.608.555  12.243.046 

PIS e COFINS 43.844.069  42.040.482 

IR e CS -  5.578.197 

CPMF 82.537  82.537 

 56.535.161  59.944.262 

    

Ressarcimento ao SUS 14.317.188  14.799.452 

ANS 5.977.051  5.433.571 

CADE 225.848  225.848 

Cíveis 6.471.255  5.557.577 

Trabalhistas 257.391  234.859 

 83.783.894  86.195.569 
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As movimentações para as principais naturezas de depósitos em 2019 foram: 

 

  2018 

 
Depósitos 
efetuados 

 
Atualização 
monetária 

 

Baixas 

 

2019 

PIS e COFINS 42.040.482  -  1.803.587  -  43.844.069 

INSS 12.243.046  -  365.509  -  12.608.555 

Ressarcimento ao SUS 14.799.452  -  -  (482.264)  14.317.188 

 
 

11. Investimento 
 

    Capital da  % de   
  2019  investida  participação  2018 

Unimed do Estado de São Paulo 5.333.442  144.537.729  3,69%  4.997.254 

Unimed Intrafed. Nordeste Paulista 146.477  744.295  19,68%  146.477 

Central Nacional Unimed 2.150.944  197.334.312  1,09%  1.201.261 

Medcred Coop. Cred. Ribeirão Preto 11.730  2.255.740  0,52%  11.700 

Outros investimentos 7.737  -  -  2.760 

 7.650.330   -  -  6.359.452 

 
Os investimentos mais relevantes são tratados como instrumentos 
financeiros e se referem a quotas integralizadas em outras cooperativas 
para a garantia do funcionamento do sistema de cooperativismo em 
decorrência dos critérios da Lei nº 5.764/71, não existindo influência 
significativa sobre os mesmos. Tais instrumentos são de natureza 
intransferível e são mensurados ao custo de aquisição, eventualmente 
reduzidos ao valor recuperável, considerando que há previsão normativa 
para que as cooperativas mantenham seus investimentos em outras 
cooperativas avaliados pelo método de custo e que não há bases confiáveis 
para mensuração dessas participações a valor justo. 
 
 

12. Imobilizado 

 

  2018 

Taxas anuais 

de 

depreciação 

Custo 

corrigido 

Depreciação 

acumulada 2019 

Terrenos 2.406.580 - 2.406.580 - 2.406.580 

Edifícios 199.768 4% 1.008.961 (827.801) 181.160 

Edifício hospitalar 87.709.123 2,5% 92.531.629 (7.135.791) 85.395.838 

Móveis e Utensílios 5.548.005 10% 10.499.496 (4.237.727) 6.261.769 

Instalações 9.853.955 10% 11.470.890 (2.024.111) 9.446.779 

Máquinas e Equipamentos 707 10% 409.441 (406.664) 2.777 

Instrumentação cirúrgica 4.820.823 5% 5.875.617 (673.376) 5.202.241 

Equipamentos hospitalares 8.641.190 10% 12.449.267 (2.672.311) 9.776.956 

Computadores e periféricos 2.697.749 20% 9.042.418 (5.124.712) 3.917.706 

Veículos 12.499 20% 492.542 (448.034) 44.508 

Benfeitorias em bens de terceiros 133.314 20% 4.543.491 (1.833.639) 2.709.852 

Imobilizações em andamento (i) 1.658.015 - 1.247.565 - 1.247.565 

Total 123.681.728 - 151.977.897 (25.384.166) 126.593.731 
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(i) Referem-se a melhorias que estão sendo realizadas em unidades de serviços próprios, 

inclusive no Hospital Unimed assim como gastos com reformas em andamento para 
unidade de apoio ao pronto-atendimento ‘Unimed 24 horas’ e Serviço de Medicina 
Ocupacional. 

 
A movimentação do ativo imobilizado em 2019 e 2018 está demonstrada 
abaixo: 
 

 2018 

Aquisições 

/Baixas 

 

Reclassificações 

Depreciação no 

exercício 2019 

Terrenos 2.406.581 -  -   -  2.406.581 

Edifícios 199.769 -  -   (18.608) 181.160 

Edifício hospitalar 87.709.123 -  -   (2.313.286) 85.395.838 

Móveis e Utensílios 5.548.005 1.523.564  -   (809.800) 6.261.768 
Instalações 9.853.954 189.835  -   (597.011) 9.446.778 

Máquinas e Equipamentos 345 (7.304)  -  9.373 2.414 

Instrumentação cirúrgica 4.820.823 659.975  -   (278.558) 5.202.241 
Equipamentos hospitalares 8.641.553 2.270.398  -   (1.134.632) 9.777.319 

Computadores e periféricos 2.697.749 1.588.198 -  (368.239) 3.917.708 

Veículos 12.499 12.195  -  19.814 44.508 
Benfeitorias em bens de terceiros 133.315 3.917.788 (1.206.400)   (134.850) 2.709.853 

Imobilizações em andamento 1.658.012 1.301.321  (1.711.770)   -  1.247.563 
 123.681.728 11.455.970  (2.918.170)  (5.625.797) 126.593.731 

 

 2017 

Aquisições 

/Baixas 

 

Reclassificações 

Depreciação no 

exercício 2018 

Terrenos 2.406.581 -  -   -  2.406.581 

Edifícios 218.377 -  -   (18.608) 199.769 
Edifício hospitalar 90.022.409 -  -   (2.313.286) 87.709.123 

Móveis e Utensílios 5.064.346 1.164.937  -   (681.278) 5.548.005 

Instalações 10.153.645 285.560  -   (585.251) 9.853.954 
Máquinas e Equipamentos 2.390 -  -   (2.045) 345 

Instrumentação cirúrgica 4.475.577 587.424  -   (242.178) 4.820.823 

Equipamentos hospitalares 7.490.634 2.050.134  -   (899.215) 8.641.553 
Computadores e periféricos 2.847.589 389.830  (5.947)  (533.723) 2.697.749 

Veículos 41.332 -  -   (28.833) 12.499 

Benfeitorias em bens de terceiros 150.519 -  -   (17.204) 133.315 

Imobilizações em andamento 31.650 1.626.362  -   -  1.658.012 
 122.905.049 6.104.247  (5.947)  (5.321.621) 123.681.728 

 
Valores oferecidos em garantia 
 
Além do próprio prédio hospitalar registrado no ativo imobilizado, a 
Cooperativa mantém como garantia de empréstimos e financiamentos, 
carta de fiança bancária, bem como a manutenção de valores em carteira 
de recebíveis e/ou aplicações financeiras junto às respectivas instituições. 
 
Depreciação 
 
A Cooperativa efetuou revisão da vida útil estimada de seu ativo imobilizado 
com o auxílio de especialistas internos. Como a movimentação no período 
para o grupo de contas não foi relevante e por não ver fatos que 
justificassem a alteração de vida útil dos bens imobilizados, a 

Administração julgou adequada manter a última avaliação efetuada. 
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Teste de recuperabilidade 
 

A Administração da Cooperativa não identificou indícios de perda de 
recuperabilidade de seu imobilizado, dessa forma, entendeu não ser 
necessário efetuar o teste de recuperabilidade sobre esses ativos.  
 
 

13. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
 

  2018 Adições Baixas 2019 

Provisão para remissão 2.377.170 303.955 (199.163) 2.481.962 

Provisão de eventos a liquidar para o SUS (i) 26.030.379 5.662.890 (8.375.969) 23.317.300 

Provisão de eventos ocorr. e não avisados 
(PEONA) 4.340.054 4.347.888 (1.185.454) 7.502.488 

Eventos a liquidar oper. assistência à saúde 16.598.652 1.082.721.624 (1.067.589.300) 31.730.975 

 49.346.255 1.093.036.357 (1.077.349.886) 65.032.726 

     

Receita antecipada de contraprestações (ii) 5.528.774 547.355.460 (547.145.328) 5.738.906 

     

 
54.875.029 1.640.391.817 (1.624.495.214) 70.771.632 

     

Circulante 37.671.882   54.004.318 

Não circulante 17.203.147   16.767.314 

 
(i) Em 2019, o saldo compõe valores a pagar referente Ressarcimento ao SUS. Conforme 

anexo da RN nº 418 - Capítulo IV, estabelece que valores relacionados a ressarcimento 
ao SUS que sejam objeto de processo judicial e que tenha sido exigido depósito judicial 
do valor integral do débito são classificados como passivo não circulante. 

(ii) A ANS estabelece através da RN nº 418 que para todo faturamento, recebimento 
antecipado em relação a vigência do contrato, relacionado à receita com operação de 
saúde, a Operadora deverá registrar o montante numa conta específica no passivo 
circulante (PPCNG – Provisão de Contraprestação Não Ganha). 

 
As provisões técnicas de PEONA e Remissão, previstas na Resolução 
Normativa ANS nº 209/2009, foram constituídas com base em laudo 
elaborado pelos atuários independentes da Prospera Consultoria. A 
Cooperativa mantém suficiência de lastro financeiro para fazer frente às 
provisões técnicas estabelecidas pelo órgão regulador. 
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14. Tributos e encargos sociais a recolher correntes e parcelados 

 
 

  2019  2018 

REFIS - Lei nº 11.941/09    
Previdenciário 19.631.443  25.289.086 

Não previdenciário 28.802.734  33.909.834 

Não previdenciário – reabertura da lei 11.941/09 2.897.575  3.520.831 

 51.331.752  62.719.751 

Tributos e encargos socais correntes 6.886.874  4.939.597 

PERT – Lei nº 13.496/17 5.992.020  9.080.398 

 64.210.646  76.739.746 

    

Circulante 20.754.452  18.508.993 

Não circulante 43.456.194  58.230.753 

 

A Cooperativa possui parcelamentos especiais ativos com a Fazenda Federal 
envolvendo os tributos e as contribuições PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS. 
 
Em 2009, a Cooperativa aderiu ao parcelamento especial de que trata a Lei 
nº 11.941/09 (REFIS) para o pagamento de tributos e contribuições federais 
no prazo de 180 meses. A adesão inicial à Lei nº 11.941/09 teve sua 
consolidação concretizada no prazo regular determinado pela legislação 
federal (junho de 2011), com as parcelas mensais recolhidas de acordo com 
o valor efetivamente consolidado pela fazenda federal. Até 31 de dezembro 
de 2019 foram quitadas 124 parcelas dos tributos não previdenciários e 143 
parcelas dos previdenciários. O saldo a pagar, subdividido em parcelas 
registradas no passivo circulante e no passivo não circulante, encontra-se 
corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 2019.  
 
Em 30 de agosto de 2017, a Cooperativa fez a adesão ao Programa Especial 
de Regularização Tributária (PERT) nos termos da Lei nº 13.496/17 e teve o 
deferimento por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 02 de 
setembro de 2017 estando o saldo devidamente consolidado cujo montante 

será pago em 150 parcelas. Até 31 de dezembro de 2019 foram pagas 51 
parcelas. 

 
A Administração da Cooperativa considera o valor das parcelas dos 
parcelamentos vigentes suportável pelo fluxo de caixa projetado para o ano 
de 2019 e subsequentes de acordo com sua construção orçamentária.  
 
Durante o exercício de 2019 a Cooperativa liquidou as parcelas mensais 
ordinárias com recursos financeiros resultantes das próprias atividades 
operacionais, não tendo sido necessário recorrer a empréstimos ou 
quaisquer outras modalidades de crédito para o seu pagamento. Segundo a 
mesma Administração, não há previsão de tomada de empréstimos 
bancários, tampouco da busca de quaisquer contribuições adicionais dos 
sócios cooperados para cumprimento das obrigações assumidas pela 
Cooperativa nestes parcelamentos. 
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Tanto o ISS quanto o PIS e a COFINS dos exercícios de 2019 e 2018 foram 
apurados com base na legislação vigente, tendo a base de cálculo sido 
composta com as exclusões previstas na legislação municipal e federal, 
respectivamente. 
 

 
15. Empréstimos e financiamentos 

 

 2019  2018 

Desenvolve SP (i) 15.563.439  20.681.955 

Santander (ii) 23.085.580  27.375.501 

Banco Itaú (iii) 7.097.072  8.241.774 

HP Financial Services - arrendamento mercantil (iv) 1.264.827  373.679 

Unicred (v) 140.485  232.746 

Consignação – funcionários 41.607  24.327 

 47.193.010  56.929.982 

    
Circulante 12.068.912  11.775.656 

Não circulante 35.124.098  45.154.326 

 
(i) Representam recursos contratados junto ao Banco Desenvolve - SP para financiamento 

da construção do hospital, com prazo de pagamento de 94 meses, incluindo período 
de carência de 10 meses, condições estas estabelecidas em agosto de 2016, no 
primeiro aditivo ao contrato firmado em 2012. Durante o período de carência, a 
Cooperativa amortizou o montante correspondente aos juros incidentes sobre o 
montante liberado. A taxa desta operação é de 5% a.a. com atualização monetária do 
IPC e possuem como garantia a hipoteca imobiliária evolutiva do terreno e da própria 
edificação hospitalar; 
 

(ii) Representam recursos tomados junto ao Banco Santander na modalidade de capital 
de giro, destinados ao investimento do hospital. O contrato possui taxa de 3,70% a.a., 
mais 100% do DI/CETIP. A operação de empréstimo possui prazo de pagamento de 85 
meses, tendo como garantia a manutenção de valores em carteira de recebíveis e/ou 
aplicações financeiras. 

 
(iii) Representam recursos tomados junto ao Banco Itaú S.A. para financiamento da 

construção do hospital, com prazo de pagamento de 120 meses, incluindo período de 
carência de 24 meses. A taxa dessa operação é de 0,896% a.m. (11,29% a.a.) e 
possuem como garantia a hipoteca imobiliária evolutiva do terreno e da própria 
edificação hospitalar; 

 
(iv) Os valores registrados estão em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 06 e 

os saldos estão apresentados pelo valor de liquidação na posição de 31 de dezembro 
de 2019; 

 
(v) Representam recursos tomados junto à Unicred tendo como garantia aplicação 

financeira mantida junto à Instituição. O prazo de pagamento do contrato é de 36 
meses e a taxa de operação é de (0,28% a.m.) 3,52% a.a.  
 

Os contratos de empréstimos e financiamentos possuem cláusulas 
compromissórias com a Cooperativa equiparadas à covenants que 
preconizam a prestação de informações periódicas, franquia ao acesso as 

contas relacionadas ao investimento visando o acompanhamento do 
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emprego dos recursos objeto do contrato exclusivamente no projeto 
hospitalar, coobrigando a Cooperativa a manter as instituições 

financiadoras dos recursos permanentemente informadas sobre sua posição 
econômico financeira, alterações no estatuto e pessoas chave da 
administração. Além disso, o contrato de empréstimo captado junto ao 
Banco Santander prevê avaliação e manutenção dos níveis de indicadores 
de performance estabelecidos em contrato. 
 
A Cooperativa entende estar cumprindo todas as cláusulas contratuais 
exigidas. 

 
 
16. Débitos de operações de assistência à saúde 
 

 2019  2018 

Produção de cooperados a repassar -  1.946.558 
Hospitais a pagar 1.500.0000  76.188 
Medicina diagnóstica -  72.122 
Intercâmbio a pagar - corresponsabilidade 47.397  1.312.682 

 1.547.397  3.407.550     

Intercâmbio eventual a pagar 6.107.339  13.407.613 

 

Os débitos representam as estimativas dos serviços de produção de 
dezembro de 2019, com base nas notas de serviços conhecidas no mesmo 
mês, cuja apresentação para faturamento das contas à Cooperativa e 
pagamento ocorrem em janeiro de 2020, contabilizadas em atendimento ao 
regime de competência. O saldo refere-se a valores a pagar a cooperados e 
prestadores credenciados na Cooperativa pelo atendimento de 
beneficiários de outras unidades do sistema Unimed.  
 
Não há variações significativas entre os custos estimados e os reais. 

 
 
17. Débitos diversos 
 

 2019  2018 

Circulante    

Obrigação com pessoal 5.897.671  4.454.336 

Fornecedores 15.487.764  12.363.301 

Depósitos de beneficiários e de terceiros 514.749  411.802 

Remissão creditada a apropriar 2.761.995  3.836.201 

Outros débitos a pagar 4.690.569  863.137 

 29.352.748  21.928.777 

Não circulante    
Remissão creditada a apropriar 4.663.720  3.798.586 
Intercâmbio a pagar 85.092  80.908 

 
4.748.812  3.879.494 
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Compreendem obrigações com terceiros, inclusive o valor da remissão a 
apropriar que se refere às indenizações recebidas da Unimed Seguros, 

correspondentes às mensalidades dos beneficiários remidos de períodos 
futuros, cujas apropriações para o resultado ocorrem na competência da 
cobertura a que a indenização se refira. 
 
 

18. Conta corrente de Cooperados 
 
O saldo de conta corrente de Cooperados estava assim representado: 
 

  2019  2018 

Inscrições a apropriar 190.823  628.463 

Quotas a apropriar 59.493   168.904 

Capital a restituir 35.046  35.056 

Outros valores 170.584   107.282 

 455.946  939.705 

 
 

19. Provisão para ações judiciais 
 
O saldo de provisão para ações judiciais estava assim representado: 
 
  2019  2018 

Tributárias (i) 54.579.520  57.196.086 
Tributárias (ii) 26.447.086  24.802.669 

Cíveis 22.773.996  21.105.978 

Trabalhistas 2.039.292  1.528.585 

 105.839.894  104.633.318 

 

 2019  2018 

Tributárias (i)    
PIS e COFINS - períodos não parcelados 7.038.744  6.713.437 
PIS e COFINS - depósitos judiciais 24.869.495  23.998.292 
INSS - depósitos judiciais de produção especial 11.596.803  11.231.294 
INSS - depósitos judiciais referente alíquota SAT 203.668  203.668 
Taxa de saúde complementar ANS 1.672.273  1.205.047 
Outros tributos e contribuições - depósitos judiciais 9.198.537  13.844.348 

 54.579.520  57.196.086 

    

 2019  2018 

Tributárias (ii)    
PIS e COFINS - complemento da provisão da IN nº 20 19.855.032  18.620.494 
IRPJ e CSLL - complemento da provisão da IN nº 20 6.592.054  6.182.175 

 26.447.086  24.802.669 
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A movimentação da provisão nos exercícios 2018 e de 2019 está 
demonstrada a seguir: 

 

  2018  Adições  Baixas  

Atualizações 
monetárias  2019 

Tributárias (i) 57.196.086  349.323  (5.654.973)  2.689.082  54.579.518 

Tributárias (ii) 24.802.669  -  -  1.644.417  26.447.086 

Cíveis 21.105.975  2.569.643  (3.872.144)  2.970.521  22.773.995 

Trabalhistas 1.528.588  563.867  (319.155)  265.995  2.039.295 

 104.633.318  3.482.833  (9.846.272)  7.570.015  105.839.894 

 

  2017  Adições  Baixas  

Atualizações 
monetárias  2018 

Tributárias (i) 47.409.908  9.036.577  -  749.601  57.196.086 

Tributárias (ii) 23.253.956  -  -  1.548.713  24.802.669 

Cíveis 16.310.520  7.561.206  (2.765.751)  -  21.105.975 

Trabalhistas 413.122  1.200.379  (84.913)  -  1.528.588 

 87.387.506  17.798.162  (2.850.664)  2.298.314  104.633.318 

 
Perdas possíveis, não provisionadas no balanço 

 
A Cooperativa tem ações de naturezas cível e trabalhista (inclusive aquelas 
onde figura como segunda reclamada) cujo risco de perda se encontra 
classificado pela administração como possíveis (risco moderado a baixo), 
com base na avaliação e pareceres de seus consultores jurídicos, para as 
quais não há provisão constituída devido à incerteza quanto ao valor e ao 
tempo que tais montantes possam vir a serem exigidos da entidade, 
todavia, tais discussões estão ora divulgadas, em consonância com o 
Pronunciamento Técnico CPC nº 25, conforme composição e valores 
estimados à seguir: 
 
  2019  2018 

Cíveis    
Indenizatório 9.056.864  16.893.176 

Cobertura de contratos 2.894.117  4.945.785 

Cláusulas gerais dos contratos 1.145.648  1.745.181 

 13.096.629  23.584.142 

Trabalhistas    
Reclamatórias diversas 487.825  170.131 

 13.584.454  23.754.273 

 
 

20. Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
 
O capital social é de R$ 18.332.764 (em 31 de dezembro de                 
2018, R$ 8.058.517) e está representado por R$ 18.332.764 (em 31 de 
dezembro de 2018, R$ 8.058.517) quotas-partes no valor de R$ 1,00 
cada. 
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b. Reserva de sobras 

 

As importâncias constituídas foram determinadas consoantes à Lei 
Cooperativista e ao Estatuto Social, como segue: 
 
 Fundo de reserva: constituído ao percentual mínimo de 10% das 

sobras líquidas do exercício, destinando-se a reparar perdas e 
atender ao desenvolvimento de suas atividades; 

 Fundo de assistência técnica, educacional e social - FATES: 
constituído ao percentual mínimo de 5% das sobras líquidas apuradas 
no exercício, é destinado à prestação de assistência aos associados, 
seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da 
Cooperativa; 

 Fundo de desenvolvimento: constituído ao percentual de 30% das 
sobras apuradas no exercício, e destina-se à construção ou 
arrendamento de sistema hospitalar próprio, criação de serviço 
próprio para atendimento de urgência, criação de serviço de 
diagnósticos próprio, informatização dos consultórios médicos, 
manutenção de contratos estratégicos, criação de recursos de 

atendimento a usuários, campanhas de marketing e investimentos 
em recursos humanos, além de outras atividades, com o objetivo de 
empreender o desenvolvimento cooperativista, sendo indivisível 
entre os cooperados. 

 
 

21. Gerenciamento de risco financeiro 
 
Visão geral  
 
A política de gerenciamento de risco, acompanhada pelo Conselho de 
Administração da Cooperativa, se encontra estabelecida para identificar e 
analisar os riscos enfrentados pela Cooperativa, para definir limites e 
controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos 
limites pré-definidos. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos 
são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de 
mercado e nas atividades da Cooperativa, com estratégias baseadas em 
premissas como conservadorismo, a busca de liquidez e a segurança 

operacional. A Cooperativa, através de suas normas e procedimentos de 
treinamento e gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de 
controle disciplinado e construtivo, objetivando que todos os empregados 
venham a entender os seus papéis e obrigações.  
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A Cooperativa apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos financeiros: 

 
 Risco de crédito; 
 Risco de liquidez; 
 Risco de mercado; 
 Risco de taxa de juros; 
 Risco operacional. 

 
Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Cooperativa a cada 
um dos riscos supramencionados, os objetivos da Cooperativa, políticas e 
processos para a mensuração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento 
de capital da Cooperativa. Divulgações quantitativas adicionais são 
incluídas ao longo dessas demonstrações contábeis.  
 
Risco de crédito 
 
A política de vendas da Cooperativa considera o nível de risco de crédito a 
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação 

de sua carteira de recebíveis e a seletividade de seus clientes são 
procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de 
inadimplência em seu contas a receber. 
 
No que diz respeito às aplicações financeiras e demais investimentos, a 
Cooperativa tem como política trabalhar com instituições financeiras e 
produtos com segurança atestada pelo mercado. Nesse contexto a 
Cooperativa mantém postura conservadora na escolha dos produtos e taxas 
para investimentos.  
 
O aging list de contas a receber encontra-se composto conforme quadro 
abaixo, e aos créditos com vencimentos superiores a 120 dias compreendem 
valores históricos, encontram-se em cobrança judicial, e suportados por 
Provisão para Perdas Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa: 

 
  2019  2018 

Não vencidos 46.264.463  39.766.580 

    

Vencidos      

De 0 a 30 dias 7.499.139  7.779.785 

De 31 a 120 dias 3.055.422   3.575.723 

Acima de 120 dias 22.941.456  20.860.726 

  33.496.017   32.216.234 

    

 79.760.480  71.982.814 
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Investimentos 
 

Consistem em investimentos em outras sociedades cooperativas onde a 
Cooperativa possui cotas de capital integralizado. Esses investimentos 
encontram-se registrados pelo método de custo, segundo a natureza 
jurídica dessas sociedades e em face da não existência de controle ou 
influência isolada da Cooperativa naquelas sociedades. 
 
Risco de liquidez 
 
É o risco que a Cooperativa irá encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da 
Cooperativa na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Cooperativa.  
 
Devido à pulverização de seus recebíveis, a Cooperativa mantém a gestão 

de seu capital de giro contando com excedente de caixa capaz de suportar 
o pagamento integral de seu passivo financeiro de curto prazo no 
vencimento das obrigações. 
 
Risco de mercado 
 
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como 
as taxas de câmbio, taxas de juros, têm nos ganhos da Cooperativa ou no 
valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a 
riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
otimizar o retorno. A Cooperativa considera as alterações nos preços de 
mercado em níveis compatíveis com o setor que atua. 

 
Risco de taxa de juros  

 
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Cooperativa incorrer em 
perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as 

despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos 
eventualmente captados no mercado. O objetivo do gerenciamento desse 
tipo de risco é avaliar a eventual necessidade de contratação de novas 
operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas, 
posicionando-se dentro de parâmetros aceitáveis de operação. 
 
A Cooperativa mantém participação em instrumentos financeiros pouco 
vulneráveis às oscilações de taxas de juros comuns do mercado. A indexação 
das aplicações financeiras está vinculada à CDI. 
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Risco operacional 
 

Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de 
uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e 
infraestrutura de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e 
liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de 
padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. 
 
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de 
controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta administração 
dentro de cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo 
desenvolvimento de padrões gerais da cooperativa para a administração de 
riscos operacionais nas seguintes áreas: 
 
 Exigências para segregação adequada de funções, incluindo a 

autorização independente de operações; 
 Exigências para a reconciliação e monitoramento de operações; 
 Cumprimento com exigências regulatórias e legais; 
 Documentação de controles e procedimentos; 

 Exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados 
e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos 
identificados; 

 Exigências de reportar prejuízos operacionais e as ações corretivas 
propostas; 

 Desenvolvimento de planos de contingência; 
 Treinamento e desenvolvimento profissional; 
 Padrões éticos e comerciais; 
 Mitigação de risco, incluindo seguro quando eficaz. 
 
Gestão de capital 
 
A Cooperativa possui e segue política de gerenciamento de risco, que 
orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e 
contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos 
riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar 
os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.  
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A dívida da Cooperativa para relação ajustada do capital ao final do 
exercício é apresentada a seguir: 

 

  2019  2018 

Total do passivo menos    
Caixa e equivalentes de caixa    

Dívida líquida (a) 286.720.952  292.485.842 

    

Total do patrimônio líquido    
Capital ajustado (b) 166.159.075  131.495.644 

    

Relação da dívida líquida sobre capital ajustado 
(a/b) 1,73  2,22 

 
 
Margem de Solvência  
 
A Margem de solvência - Determina o nível econômico que o patrimônio 
líquido das Operadoras de Planos de Saúde deverá atingir. Este critério deve 
ser observado mensalmente. Corresponde à suficiência do patrimônio 
líquido ajustado para cobrir o maior montante entre os seguintes valores: 
 
(i) 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses: de 

100% (cem por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço 
preestabelecido, e de 50% (cinquenta por cento) das contraprestações 
líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido. 
 
(ii) 0,33 (zero vírgula trinta e três) vezes a média anual dos últimos trinta 
e seis meses da soma de: 100% (cem por cento) dos eventos indenizáveis 
líquidos na modalidade de preço pré-estabelecido e de 50% (cinquenta por 
cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pós-
estabelecido. Abaixo o cálculo da Margem de Solvência da Cooperativa 
conforme determina a normativa da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em 31 de dezembro: 

 

 

Margem de Solvência  2019  2018 

Soma dos últimos 12 meses:     

- Preço pré-estabelecido — 100% 519.635.613  482.873.240 
 - Preço pós-estabelecido — 10%  21.040.899  17.412.113 

    

(x) 0,20  124.968.022  113.986.761 
    

Eventos indenizáveis líquidos     

Média mensal dos últimos 36 meses:     

 - Preço pré-estabelecido — 100% 993.605.041  857.310.051 
- Preço pós-estabelecido — 10%  34.660.519  18.431.341 

    

Média anual dos últimos 36 meses  342.755.187  291.913.797 
    

(x) 0,33  126.831.237  104.441.343 
    

Patrimônio líquido ajustado por efeitos econômicos  149.598.235  126.265.231 
    

Margem de Solvência proporcional exigida 98.801.534  80.383.464 
    

Suficiência de Margem de Solvência 126.831.237  113.986.761 
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22. Instrumentos financeiros 

 

a) Considerações gerais 

A Cooperativa dispõe de procedimentos para administrar, por meio de 
utilização de instrumentos financeiros, os riscos de mercado 
relacionados com variação cambial, inerentes a seus negócios. 

Os principais instrumentos financeiros usualmente utilizados pela 
Cooperativa estão apresentados e classificados conforme a seguir: 

 

Ativos financeiros 2019   2018 

 

 
Custo amortizado 

Caixa e equivalentes de caixa 43.506.474  44.255.370 
Aplicações garantidoras de provisões técnicas 57.769.949  38.929.754 
    

  Mantidos ao valor justo  

Créditos de oper. com planos de assist. saúde 53.998.618  49.321.981 
Investimentos patrimoniais 7.644.873  6.358.972 

Ativos financeiros totais 162.919.914  138.866.077 

  
 

  

Passivos financeiros 2019   2018 

 

 
Custo amortizado 

Intercâmbio a pagar 132.489  2.268.713 
Fornecedores 15.487.764  12.363.301 
Empréstimos e financiamentos 47.193.010  56.929.981 
    

  Mantidos ao valor justo  

Passivos financeiros e produções a pagar  39.234.075  31.226.010 

Passivos financeiros totais 102.047.338  102.788.005 

 
Valor justo 
 
O valor justo dos ativos e passivos financeiros está incluído no valor pelo 
qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre 
partes dispostas, que não em uma venda forçada ou liquidação. 

 
A Cooperativa utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o 
valor justo de instrumentos financeiros por técnica de avaliação: 

 Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
e passivos e idênticos; 

 Nível 2 – ‘Inputs’, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços); 

 Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em 
dados observáveis de mercado (‘inputs’ não observáveis). 
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O tratamento acima de mensuração dos valores justos dos instrumentos 

financeiros por níveis hierárquicos não é aplicável aos ativos e passivos 
financeiros vencíveis no curto prazo, instrumentos de patrimônio sem 
mercado ativo e contratos com características discricionárias em que o 
valor justo não pode ser mensurado confiavelmente. Portanto, a 
Cooperativa não possui instrumentos financeiros para serem classificados 
entre os mencionados níveis. 
 
Riscos de crédito 
 
Exposição a riscos de crédito 
 
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do 
crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações 
contábeis foi:  
 
  2019  2018 

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 43.506.474  44.255.370 
Recebíveis - crédito operações assist. com saúde 
(Nota 6) 53.998.618   49.321.981 

Aplicações financeiras não disponíveis - ANS (Nota 5) 57.769.949  38.929.754 

Ativos financeiros disponíveis para venda (Nota 11) 7.650.330    6.359.452 

 155.275.041  138.866.557 

 
      2019    2018 

Empréstimos e financiamentos (Nota 15)    

Circulante 11.666.618  11.488.750 
Não circulante 34.261.565  45.067.552 

 45.928.183  56.556.302 

Arrendamentos mercantis (Nota 15)    
Circulante 402.294  286.905 

Não circulante 862.533  86.774 

 1.264.827  373.679 
    

 47.193.010  56.929.981 

 
 
 

Página 42 de 57



 

 

 
Risco de liquidez 
 

A seguir, estão as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o 
impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida: 
 

 

  
6 meses ou 

menos  

Entre 6 e 
12 meses  

Entre 1 e 2 
anos  

Entre 2 e 5 
anos  

Mais de 5 
anos  2019 

Intercâmbio a pagar 132.489  -  -  -  -  132.489 

Fornecedores 15.143.589  61.593  168.632  113.950  -  15.487.764 

Empréstimos e financiamentos 6.301.470  6.023.957  21.408.309  13.459.273  -  47.193.009 

Passivos financeiros e produções a pagar 39.234.075  -  -  -  -  39.234.075 

 60.811.623  6.085.550  21.576.941  13.573.223  -  102.047.337 

 
  

  
6 meses ou 

menos  

Entre 6 e 
12 meses  

Entre 1 e 2 
anos  

Entre 2 e 5 
anos  

Mais de 5 
anos  2018 

Intercâmbio a pagar 2.268.713  -  -  -  -  2.268.713 

Fornecedores 12.274.540  88.761  -  -  -  12.363.301 
Empréstimos e financiamentos 6.063.185  5.789.740  11.791.889  26.344.507  6.940.660  56.929.981 

Passivos financeiros e produções a pagar 31.226.010  -  -  -  -  31.226.010 

 51.832.448  5.878.501  11.791.889  26.344.507  6.940.660  102.788.005 
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Risco de taxa de juros  
 

Perfil 
 
Na data das demonstrações contábeis, o perfil dos instrumentos financeiros 
remunerados por juros da Cooperativa era: 
 

  2019  2018 

Contas patrimoniais expostas a este risco – ativo    
Aplicações financeiras - remuneradas por CDI (i) - 
Nota 5 99.905.516   82.990.009  

    

 
A análise de sensibilidade para a variável do risco relevante de taxa de juros 
foi calculada para as contas de aplicações financeiras com base na taxa CDI. 

O cenário (i) pressupõe uma variação provável, em que se utilizou as taxas 
acumuladas de 2019 – 9,93% para CDI; o cenário (ii) estima variação em 30% 
e o cenário (iii) em 50%, ambos podendo ser positivo ou negativo em reflexo 
no resultado da Cooperativa. 

 

Taxa de juros  Risco  Cenário provável (i)  Cenário (ii)  Cenário (iii) 

(a) CDI  Positivo  9.920.618     12.896.803          14.880.927  

  Negativo        6.944.432           4.960.309  

 
O quadro acima demonstra o efeito de uma mudança em uma premissa 
importante enquanto as outras premissas permanecem inalteradas. Na 
realidade, existe uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-
se também observar que essas sensibilidades não são lineares, impactos 

maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir 
desses resultados. As análises de sensibilidade não levam em consideração 
que os ativos e passivos são altamente gerenciados e controlados. Além 
disso, a posição financeira poderá variar na ocasião em que qualquer 
movimentação no mercado ocorra. Outras limitações nas análises de 
sensibilidade acima incluem o uso de movimentações hipotéticas no 
mercado para demonstrar o risco potencial que somente representa a visão 
da Administração de possíveis mudanças no mercado no futuro próximo, 
que não podem ser previstas com qualquer certeza, além de considerar 
como premissa que todas as taxas de juros se movimentam de forma 
idêntica.  
 

 
23. Arrendamentos mercantis – financeiro e operacional 
 

a) Arrendamento financeiro 
 
Determinados contratos de arrendamento mercantil transferem 

substancialmente à Cooperativa os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade de um ativo. Esses contratos são caracterizados como  
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contratos de arrendamento financeiro e os ativos são reconhecidos pelo 
valor justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos 

contratualmente. Os bens reconhecidos como ativos são depreciados 
pelas taxas de depreciação aplicáveis a cada grupo de ativo, conforme 
a nota explicativa nº 12 (ativo imobilizado). Os encargos financeiros 
relativos aos contratos de arrendamento financeiro são apropriados ao 
resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método do custo 
amortizado e da taxa de juros efetiva. 
 

Os bens obtidos por meio de contratos de arrendamento mercantil 
financeiro foram reconhecidos como ativo imobilizado pelo valor justo 
ou, se inferior, pelo valor presente do saldo de pagamentos mínimos 
previstos nos contratos de arrendamento financeiro, sendo depreciados 
pelas taxas de depreciação praticadas pela Cooperativa de acordo com 
a natureza de cada bem. 

 
Os respectivos saldos a pagar dos contratos de arrendamento mercantil 
financeiro foram reconhecidos no passivo circulante e não circulante, 
com base no valor presente das prestações remanescentes a pagar na 

data das demonstrações. A diferença entre o valor presente e o valor 
total das prestações vincendas será apropriada na demonstração dos 
resultados como despesas financeiras pelo prazo remanescente do 
contrato por meio do método do custo amortizado e com base na taxa 
de juros efetiva. 
 

b) Arrendamento operacional 
 
Os pagamentos efetuados sob contrato de arrendamento operacional, 
quando ocorridos, são reconhecidos como despesas no demonstrativo 
de resultados em bases lineares pelo prazo do contrato de 
arrendamento. Os contratos de locação de imóveis comerciais se 
caracterizam como arrendamentos operacionais e/ou compromissos 
futuros. A Cooperativa mantém, em 31 de dezembro de 2019, 15 
contratos de locação nessas condições (12 contratos em 2018), 
representando obrigações futuras de R$ 2.707.235 para 2020, e 
renovados automaticamente no mesmo montante para 2020 de acordo 
com as datas dos vencimentos de cada contrato e reajustados pelo 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). 
 

Parte dos equipamentos utilizados na operacionalização do hospital, 
inclusive equipamentos médico hospitalares, possuem contratos de 
locação, sendo caracterizados como arrendamentos operacionais e/ou 
compromissos futuros. Atualmente, os contratos de arrendamento 
vigentes são: equipamentos de diagnósticos de imagem, cirúrgicos, 
esterilização, monitoração/segurança e servidor de informática para 
processamento e armazenamento de informações. Abaixo segue 
obrigações anuais dos contratos. 
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Bem locado 

Valor 

mensal Valor anual Início Fim 

Parcelas 

contratadas 

Parcelas 

a vencer  

 Equipamentos 
de diagnósticos 
de imagem 

243.555 2.922.658 Mai.16 Abr.21 60 15 

       

 Equipamentos 
cirúrgicos 

51.231 409.845 Set.15 Ago.20 60 8 

       

 Infraestrutura 
de servidor de 
informática e 
software de 
acesso 

24.240 290.880 Out.18  Out.22 48 34 

       

 Equipamentos 
de 
monitoramento 
e segurança 

16.726 133.811 Out.15 Set.20 60 8 

       

 Equipamentos 
de esterilização: 
autoclave e 
termosinfectora 

13.580 135.800 Dez.15 Nov.20 60 10 

 
 
24. Resultado por natureza 
 

A Cooperativa elaborou a demonstração do resultado por função, nos 
termos do Pronunciamento Técnico CPC 26, e apresenta no quadro e 
anotações abaixo o detalhamento dos principais componentes do resultado 
do exercício: 
 
 2019  2018 

Consultas e honorários médicos        162.509.188  167.618.193 
Honorários médicos de exames e diagnósticos          68.977.795  78.836.757 
Eventos hospitalares          84.196.453  155.106.251 
Eventos ressarcidos ao SUS            1.649.499  3.868.917 
Outros eventos        115.270.332  97.325.986 
(-) Recuperação de eventos e ressarcimentos (76.787.604)  (15.077.192) 
(-) Variação da PEONA 3.162.435  1.243.336 
 358.978.098  488.922.248 

   
Resultado operacional    
Despesas de comercialização          17.439.013  14.330.247 
Outras despesas operacionais (i)          71.581.935  86.525.426 
Provisão para perdas sobre créditos            3.107.351  3.104.214 
Depreciações e amortizações            1.061.825  720.783 
Despesa de pessoal e encargos          21.088.068  18.995.543 
Despesas de publicidade e propaganda            2.772.937  2.447.709 
Despesas de manutenção e funcionamento            6.514.403  6.577.225 
Despesas com provisão para ações judiciais            4.067.887  13.748.185 
Outras despesas administrativas 29.144.942  15.684.754 

  156.778.361  162.134.086 
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 Eventos indenizáveis líquidos: compreende o custo assistencial direto 

(honorários de cooperados, serviços de medicina diagnóstica, terapias, 

custos hospitalares e insumos diretos de atenção à saúde) dos contratos 
de assistência médica que a operadora mantém firmado com seus 
beneficiários, líquido dos valores recebidos a título de coparticipações 
cobradas (fator moderador); 
 

 Outras receitas e despesas de operações de assistência à saúde não 
relacionadas com os planos da própria operadora: compreendem, 
predominantemente, o faturamento gerado a partir do atendimento, 
pela Cooperativa, aos beneficiários de outras operadoras cooperativas 
integrantes do sistema de intercâmbio Unimed a partir do custo gerado 
com estes atendimentos (honorários, exames, internações, etc.). 

 
(i) Outras despesas operacionais: compreendem o registro de despesas 

com produção especial complementar; custos com os serviços de 
medicina ocupacional; custos com materiais, medicamentos e mão de 
obras com encargos relativos aos serviços Unilar (home care), medicina 
preventiva (SEMPRE), que compõe o NAS (Núcleo de Atenção à Saúde). 

Também compõem esse grupo os custos de materiais, medicamentos e 
mão de obras e dispêndios com relativos ao HURP (Hospital Unimed 
Ribeirão Preto). Abaixo segue detalhamento do saldo em 2019 e 2018: 
 
  2019  2018 

Plantões/exames/benefícios a cooperados          39.696.697  38.669.507 
Transporte emergencial pré-hospitalar            3.788.492  3.441.052 

Contrato de custo operacional            6.591.432  4.830.966 
    

   

NAS/DSO    

Folha de pagamento            4.208.601  3.912.643 

Dispêndios operacionais            8.974.644  7.221.995 

Materiais e medicamentos            4.053.145  3.044.397 
Saúde Ocupacional – DSO 21.530  23.925 
Plantão credenciados 318.309  165.172 

 17.576.229  14.368.132 
   

   

Hospital Unimed – HURP, CDI e Laboratório    

Despesas Operacionais Recursos Próprios 31.784.257  24.935.054 

 31.784.257  24.935.054 

        

Provisões operacionais (27.855.172)  280.715 
    

   

  71.581.935  86.525.426 
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25. Distribuição dos saldos dos eventos de assistência médico-hospitalar 
 

Em atendimento ao disposto na RN nº 418/16 que determinou a 
demonstração de nota explicativa específica com a distribuição dos Eventos 
de Assistência Médico-Hospitalar constante da DIOPS do 4º trimestre de 
2019, segue detalhamento dos eventos dos termos do anexo ao capítulo III 
da mesma norma: 
 

 2019  2018 

Eventos com cobertura na modalidade    
Preços pré estabelecidos 366.940.499   306.722.878 

Preços pós estab. e corresponsabilidade assumida  166.748.605  177.087.116 

 533.689.104  483.809.994 

    
Eventos com o SUS nos planos de pré e pós 
estabelecidos 1.649.498   3.868.917 

    

 535.338.602  487.678.911 
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O detalhamento dos eventos dos planos de cobertura médico-hospitalar na modalidade de preços pré-estabelecido está 
assim representado: 

 
Planos Individuais/Familiares antes da Lei 
 
O total geral faz cruzamento com o somatório da seguinte conta: 41111101 
 

 Em Reais – R$ 

  
Consulta 
médica  Exames  Terapias  Internações  

Outros 
atendimentos  

Demais 
despesas  2019 

Rede própria       1.839.907  292.335  -  1.149.036  13.920  -  3.295.198 
Rede contratada 27.859  1.421.479  1.188.271  2.952.379  19.362  68.257  5.677.607 
Reembolso -  -  -  -  45.138  -  45.138 
Intercâmbio eventual -  -  -  -  236.829  -  236.829 

 
1.867.766  1.713.814  1.188.271  4.101.415  315.249  68.257  9.254.772 

 
 
Planos Individuais/Familiares pós Lei 
 
O total geral faz cruzamento com o somatório da Conta 41111102 
 

 Em Reais – R$ 

  
Consulta 
médica  Exames  Terapias  Internações  

Outros 
atendimentos  

Demais 
despesas  2019 

Rede própria 18.964.098  2.461.031  -  21.362.019  318.544  -  43.105.692 
Rede contratada 1.695.486  12.732.214  12.903.042  28.326.322  -  912.979  56.570.043 
Reembolso -  -  -  -  712.603  -  712.603 
Intercâmbio eventual -  -  -  -  3.972.566  -  3.972.566 

 20.659.584  15.193.245  12.903.042  49.688.340  5.003.713  912.979  104.360.904 
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Planos Coletivos por Adesão Pós Lei 
 

O total geral faz cruzamento com o somatório da Conta 41111104 

 Em Reais – R$ 

  
Consulta 
médica   Exames  Terapias   Internações   

Outros 
atendimentos   

Demais 
despesas   2019 

Rede própria 15.065.110  2.278.083  -  15.685.384  173.109  -  33.201.686 
Rede contratada 222.421  10.715.907  11.148.267  22.776.794  -  476.354  45.339.743 
Reembolso -  -  -  -  109.794  -  109.794 
Intercâmbio eventual -  -  -  -  2.548.325  -  2.548.325 

 15.287.531  12.993.990  11.148.267  38.462.178  2.831.228  476.354  81.199.548 

 
 
Planos Coletivos Empresariais antes da Lei 
 
O total geral faz cruzamento com o somatório da Conta 41111105 

 Em Reais – R$ 

  
Consulta 
médica  Exames  Terapias  Internações  

Outros 
atendimentos  

Demais 
despesas  2019 

Rede própria 41.277  14.938  -  220.680  340  -  277.235 
Rede contratada -  77.913  138.154  147.726  -  50.905  414.698 
Reembolso -  -  -  -  3.329  -  3.329 
Intercâmbio eventual -  -  -  -  36.022  -  36.022 

 41.277  92.851  138.154  368.406  39.691  50.905  731.284 
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Planos Coletivos Empresariais pós Lei 

 

O total geral faz cruzamento com o somatório da Conta 41111106 
 

 Em Reais – R$ 

  
Consulta 
médica   Exames   Terapias   Internações   

Outros 
atendimentos   

Demais 
despesas   2019 

Rede própria 36.183.621  5.259.314  -  35.969.960  1.160.741  -  78.573.636 
Rede contratada 3.005.732  25.059.281  14.854.187  37.597.878  183.282  891.514  81.591.874 
Reembolso -  -  -  -  342.574  -  342.574 
Intercâmbio eventual -  -  -  -  10.885.907  -  10.885.907 

 39.189.353  30.318.595  14.854.187  73.567.838  12.572.504  891.514  171.393.991 

 
(i) A Unimed de Ribeirão Preto, conforme requerido pela RN nº 430/2017, adotou a nova forma de contabilização das operações de 

compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de planos de assistência à saúde.  
 
Conforme previsto pela RN 430/2017, quando ocorre o atendimento da Unimed de Ribeirão Preto, de beneficiários de outra 
Operadora, os custos realizados pelo recurso próprio ou pela rede credenciada são registrados como “Evento Indenizáveis” – 
Grupo 4111 do Plano de Contas da ANS. Também conforme RN 430/2017, as faturas emitidas são contabilizadas como 
“Contraprestações Emitidas de Assistência à Saúde” – conta contábil 311112 do Plano de Contas da ANS. 
 
Os custos dos procedimentos realizados por beneficiários da Unimed de Ribeirão Preto em outras Operadoras, de forma habitual, 
conforme requerido pela RN 430/2017, passaram a ser contabilizados, na conta redutora da receita “Contraprestações Emitidas 
de Assistência à Saúde” – Conta contábil 3117 do Plano de Contas da ANS. 
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26. Demonstrações do valor adicionado - DVA 

 

A Cooperativa optou por elaborar demonstrações do valor adicionado. 
 
Essas demonstrações, fundamentadas em conceitos macroeconômicos, 
buscam apresentar a parcela da Cooperativa na formação do Produto 
Interno Bruto por meio da apuração dos respectivos valores adicionados 
tanto pela Cooperativa quanto o recebido de outras entidades, e a 
distribuição desses montantes aos seus empregados, esferas 
governamentais, arrendadores de ativos, credores por empréstimos, 
financiamentos e títulos de dívida, acionistas controladores e não 
controladores, e outras remunerações que configurem transferência de 
riqueza a terceiros. O referido valor adicionado representa a riqueza criada 
pela Cooperativa, de forma geral, medido pelas receitas de vendas de bens 
e dos serviços prestados, menos os respectivos insumos adquiridos de 
terceiros, incluindo também o valor adicionado produzido por terceiros e 
transferido à entidade. 
 
 

27. Seguros  
 
A Cooperativa adota a política de contratar cobertura de seguros para os 
bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas 
de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 
auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram 
analisadas pelos nossos auditores independentes. 
 

Em 31 de dezembro de 2019 a cobertura de seguros contra riscos 

operacionais era composta por R$ 153.694.699 para danos materiais (em 
2018 era de R$ 140.359.477) e de R$ 2.800.000 para responsabilidade civil 
(em 2018 era de R$ 2.270.000). Desses totais, R$ 124.320.699 refere-se ao 
valor total indenizável de cobertura do prédio do hospital, sendo R$ 
14.820.699 referente cobertura adicional de danos materiais, lucros 
cessantes e responsabilidade civil. 

 
 
28. Eventos subsequentes 

 
Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Contábeis 

 
Em atendimento ao CPC 24 - Evento Subsequente, a Administração da 
Unimed informa que ainda não foi possível identificar alterações 
significativas nas operações que trouxessem impacto imediato relevantes 
no patrimônio da instituição que possam estar relacionadas a um reflexo da 
epidemia do novo Coronavírus. 
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Espera-se que a crise trazida pela pandemia se estenda por todo ano de 
2020, o que deverá alterar o perfil de custos em sua gestão orçamentária, 

considerando já haver demanda para aumento de equipes de saúde e 
também verificado custos mais elevados na aquisição de insumos para 
saúde, incluindo equipamentos de proteção individual “EPIs”, 
concomitantemente com a expectativa de um menor fluxo nos 
atendimentos eletivos. A operadora intensificará o acompanhamento de sua 
carteira de recebíveis, orientada por alerta de maior risco de crédito 
comuns em crises globais como a que foi instituída pela pandemia. 
 
Desta forma, neste momento não é possível estimar quais os riscos e 
incertezas aos quais a Unimed estará exposta no curto prazo, devido aos 
impactos ainda não serem totalmente mensuráveis nos negócios da Unimed 
e, ainda, para seus clientes e fornecedores. Contudo, a Administração não 
descarta que os impactos na economia e mercado em geral decorrentes da 
pandemia do Coronavírus podem afetar adversamente as operações e os 
resultados da Unimed em 2020.  
 
 
 

Ribeirão Preto, 26 de fevereiro de 2020. 
  
 
 
 
 
    Gustavo Ribeiro de Oliveira                                  Julio Cesar Paim 
          Diretor Presidente                                          Diretor Geral - CEO 
 
 
 
                     

Osvaldo Marques Pereira Junior 
Contador 

CRC 1SP234932/O-1 
Responsável Técnico das Demonstrações Financeiras 

 
 
 
 

Emiliana Leite Pereira 
Atuária 

MIBA 2329 
Prospera Consultoria Atuarial 

 

Página 53 de 57



Tel.: +55 16 3620 5769 Av. Presidente Vargas 2.121 
Fax: + 55 16 3620 5048 Cjs 2002, 2003 e 2004 Centro 
www.bdobrazilrcs.com.br Ribeirão Preto – SP - 14020-260  

 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 
 
 

Aos  
Administradores, Conselho de Administração e aos Cooperados da  
Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico (“Cooperativa”)  
Ribeirão Preto - SP 

 
 

Opinião com ressalva 

 
Examinamos as demonstrações contábeis da Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho 

Médico (“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 

notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na sessão intitulada “Base para opinião 
com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed de Ribeirão Preto 
Cooperativa de Trabalho Médico em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e o 

fluxo 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 com ressalva 

 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10, a Cooperativa mantém registrado no ativo não 
circulante, em 31 de dezembro de 2019 créditos nos montantes de R$ 82.485.651 (em 2018, o 
montante de R$ 95.317.611), dos quais R$ 116.987.080 foram registrados inicialmente em 
contrapartida do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2008, provenientes do atendimento ao 

determinado no artigo 4º da Instrução Normativa nº 20 da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), que determinou a responsabilidade de lastrear as obrigações legais e parcelamentos da 
Cooperativa a seus cooperados. Esse é o efeito da decisão tomada em Assembleias Gerais 
Extraordinária e Ordinária que aprovaram e ratificaram a ativação desses valores, causando efeitos 
no final do exercício social anterior. Apesar da determinação da referida instrução, as práticas 
contábeis adotadas no Brasil preconizam o reconhecimento desses valores em contas do resultado 
do exercício em que as obrigações foram registradas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro 

de 2019, a Rubrica “Contingências ativadas – IN nº 20” foi movimentada por atualizações e baixas 
reflexas da liquidação das obrigações passivas, apresentando o saldo supramencionado. Dessa 
forma, o ativo não circulante e o patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2019, estão 
apresentados a maior em R$ 82.485.651 (em 2018, R$ 95.317.611). 

 
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 com ressalva. 

 
 
 

 
BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do 
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO. 
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Outros assuntos 

 
Demonstrações do Valor Adicionado 

 
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Cooperativa, e apresentada como 
informação suplementar, foi submetida 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 são consistentes 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

 

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 aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 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 Cooperativa 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 Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

 
Os responsáveis pela governança da Cooperativa 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 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 detectam 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 da 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;
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 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 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;



 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. 

 
 

Ribeirão Preto, 27 de abril de 2020.  
 
 
 
 
 
 

BDO RCS Auditores Independentes SS  
CRC 2 SP 029356/O-1  

 

 

Estefan George Haddad  
Contador CRC 1 DF 08320/O-5 – S – SP 
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