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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos
Senhores Administradores da
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais politicas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED CURVELO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação a Entidade 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 da auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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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 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 Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

•

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

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstancias que possam causar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências da auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 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, caso tivessem sido identificadas
durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 10 de março de 2021.

WALTER HEUER - WH AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - RJ 319/O S 8 MG

MAURI PASSIG MARTINS

CRISTIANA S.C. COSTA LAGE

CONTADOR CRC - RJ 31.381/O T 2 MG

CONTADOR CRC - MG 47.629/O

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

independent accounting, law and consulting firms

www.walterheuer.com.br

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM

13

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Em R$ 1)
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tem por objetivo a
congregação dos integrantes da profissão médica para a sua defesa econômico-social,
proporcionando-lhes condições para o exercício de suas atividades e o aprimoramento dos
serviços de assistência médica e hospitalar. Tem como missão oferecer soluções em saúde por
meio de atendimento humanizado, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.
No cumprimento de suas atividades, a Cooperativa assina, em nome dos seus cooperados,
contratos para prestação de serviços inerentes a atividade médica com pessoas físicas e/ou
jurídicas de direito público ou privado, a serem atendidos pelos médicos associados e rede
credenciada.
A Cooperativa está subordinada às diretrizes e normas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, à 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. A entidade possui
registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob nº. 33010-8.
NOTA 02 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação comercial e
fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas e das Normas Brasileiras
de Contabilidade, e obedecem ainda aos padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme novo
plano de contas estabelecido pela 435/2018 e alterações vigentes, como também parcialmente os
aspectos relacionados à lei 11.638/2007 e 11.941/2009, e as Regulamentações do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis. A cooperativa também atendeu os quesitos da ITG 2004, na
formatação das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo
apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2019, de forma a permitir a
comparabilidade.
A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo
método direto, conforme RN 435/2018 e alterações vigentes, com a reconciliação do Lucro
Líquido com o Caixa Líquido obtido das atividades operacionais, de acordo com o
pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis número 03 (R2) e CFC NBC
TG 03 (R3).
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NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis são como segue:
a) Regime de Escrituração
A cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse
regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas,
independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
b) Estimativas Contábeis:
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões
para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos
e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos
e outras similares.
Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.
c) Disponível
O disponível é composto pelas contas Caixa e Bancos e tem como principal função registrar a
existência e movimentação de numerários e transações bancárias.
d) Aplicações
Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos (líquidos de IRRF quando
aplicável) auferidos até 31 de dezembro de 2020.
As aplicações financeiras não foram consideradas para fins de Demonstração de Fluxo de Caixa
como Equivalentes a Caixa.
e) Créditos de operações com plano de assistência à saúde:
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter
de financiamento em contrapartida à: (i) conta de resultado de contraprestações efetivas de
operações de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares e (ii) conta de resultado
“receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da
Operadora” no que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as
outras Operadoras de Planos Médico-Hospitalares. A cooperativa constitui a provisão para
créditos de liquidação duvidosa de acordo com o item 10.2.3 do Capítulo I do ANEXO I da RN
435/2018, da Agência Nacional de Saúde, considerando de difícil realização os créditos:
I.

II.
III.

Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela
vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato
foi provisionada;
Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há
mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à
saúde da própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há
mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito foi provisionada;
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f) Conta Corrente com Cooperados
Os créditos com cooperados foram registrados conforme deliberado nas assembleias de
cooperados e foram corrigidos pela mesma atualização realizada pelas obrigações legais que
originaram os mesmos.
g) Investimentos
Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, deduzida de
provisão para perdas prováveis na realização de seu valor quando este for inferior ao valor de
mercado.
h) Ativo Imobilizado
O ativo imobilizado é constituído pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até
31/12/1995. A lei 9.249/95 extinguiu a correção monetária do balanço a partir de 01/01/1996.
As depreciações foram calculadas pelo método linear a taxa que levam em conta a vida útil dos
bens, as quais as taxas estão demonstradas em Nota Explicativa específica do Imobilizado.
i) Ativo Intangível
No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas
corporativos e aplicativos, bem como licenças para usos dos mesmos, os quais são amortizados
usando-se o método linear ao longo da vida útil dos itens que compõem pelas taxas descritas em
nota especifica e de acordo com as premissas previstas no CPC nº 04 (R1) e CFC NBC TG 04
(R4).
Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela Unimed
Curvelo e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de
um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos associados ao desenvolvimento ou
à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos.
j) Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
As provisões técnicas foram calculadas de acordo com as determinações da Resolução
Normativa RN nº 393/2015 e alterações, com exceção da provisão de eventos a liquidar que é
calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente
recebida pelas operadoras e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação
do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou
sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da
análise preliminar das despesas médicas conforme estabelecido pela RN ANS nº 393/2015 e RN
435/2018 e suas alterações vigentes.
a)

Provisões Técnicas:
I.

Provisão de Eventos a Liquidar, para as obrigações que envolvem os custos com
assistência à saúde médica hospitalar dos usuários de planos de saúde da operadora;
II.
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA, destinada para fazer frente
ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à
Operadora. Constituída conforme nota técnica atuarial especifica, realizada por atuário
habilitado com registro no MIBA.
III. Provisão de Remissão calculada conforme nota técnica atuarial especifica, realizada por
atuário habilitado com registro no MIBA.
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k) Imposto de Renda e Contribuição social
São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente.
l) Outros Ativos e Passivos:
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Cooperativa e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido quando a Cooperativa possui uma obrigação legal ou é constituído
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias incorridas.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulantes.
m) Ativos e Passivos Contingentes
Ativos contingentes: são reconhecidos contabilmente somente quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxitos prováveis
são apenas divulgados em nota explicativa.
Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos
originados de obrigações legais, e é provável que uma saída de benefícios econômicos será
requerida para liquidar uma obrigação. Os passivos contingentes avaliados como perdas
possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como
perdas remotas não são provisionados nem divulgados.
Depósitos judiciais: os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das
correspondentes provisões para contingências, em razão do plano contábil da ANS não
contemplar essa reclassificação.
Obrigações legais: são registradas como exigíveis independentes da avaliação sobre as
probabilidades de êxito, de processos em que a Cooperativa questionou a inconstitucionalidade e
a legalidade de tributos e obrigações definidas em contrato.
n) Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e
variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos
circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são
deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social.
As Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos são apropriadas à receita considerando-se o
período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos.
Nos contratos com preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de
assistência à saúde, a apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os
fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que
ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.
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o) Reconhecimento dos Eventos Indenizáveis:
Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela rede
credenciada cooperados e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do
prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou
sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da
análise preliminar das despesas médicas.
Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da sua competência, ou seja,
há eventos realizados nestes prestadores e cooperados que não são cobrados/avisados na
totalidade a Operadora ao final de cada mês, os eventos ocorridos e não avisados são registrados
mediante constituição de PEONA – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.
p) Moeda Funcional e de Apresentação
A moeda funcional da Cooperativa e de apresentação das demonstrações contábeis é o Real. As
informações contábeis são apresentadas em reais, exceto onde indicado de outra forma.
q) Normas Internacionais de Contabilidade
A cooperativa vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros, CPC 29 – Ativo Biológico e
Produto Agrícola, o CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais, CPC 35 –
Demonstrações Separadas, CPC 44 – Demonstrações Combinadas, CPC 47 – Receitas, CPC 48 –
Instrumentos Financeiros, CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e da
ICPC-10 do Imobilizado as quais não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde,
portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.
As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis são aplicáveis às demonstrações contábeis da cooperativa no que não contrariarem a
Resolução Normativa nº 435/2018 e alterações vigentes, no qual em alguns casos não aplica
integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras específicas a
serem aplicadas ao setor de saúde
r) Adoção da RN 430/2017
A Unimed Curvelo conforme requerido pela RN 430 de 7 de dezembro de 2017, adotou a nova
forma de contabilização das operações de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo
operadoras de planos de assistência à saúde. No exercício de 2020 os valores foram
integralmente registrados, mês a mês e foram contabilizados conforme movimentações dos
arquivos entre as Unimeds (arquivo PTU), relativos às transações de intercâmbio. Estes
relatórios possibilitaram a identificação da ocorrência de operações típicas de compartilhamento
de risco na forma de intercâmbio habitual em pós-pagamento entre as Unimeds Origem e
Executora, conforme regras previstas no Manual de Intercâmbio Nacional, aprovadas pelo
Fórum Unimed.
NOTA 04 – DISPONÍVEL E APLICAÇÕES
a) CAIXA E BANCOS
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Compõe a conta de Caixa e Depósitos Bancários os valores demonstrados abaixo:

Descrição

2020

Caixa

2019

11.295

9.652

Banco Conta Depósito

2.217.703

2.324.113

TOTAL

2.228.998

2.333.765

b) APLICAÇÕES
Para as Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata a Operadora dividiu os valores entre as
principais instituições financeiras do mercado:

Descrição

2020

2019

Aplicações vinculadas a provisões técnicas *

10.028.922

10.043.556

Aplicações não vinculadas

40.199.407

27.654.858

TOTAL

50.228.329

37.698.414

NOTA 05 – CRÉDITOS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
A composição dos “Créditos de Operações de Assistência à Saúde” está representada pelas
contas demonstradas a seguir:

Descrição

2020

Contraprestação pecuniária/prêmio a receber (a)
(-) Provisão para perdas sobre créditos
Participação de Beneficiários em Eventos (a)

2019

7.403.942

5.762.468

(2.073.396)

(2.849.074)

411.960

748.795

(-) Provisão para perdas sobre créditos

(84.219)

(349.059)

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – RN 430 (b)

958.411

1.263.881

(-) Provisão para perdas sobre créditos

(32.819)

(521.041)

Outros Créditos de Operações com Planos (c)

860.310

334.728

7.444.189

4.390.698

TOTAL

a) Neste grupo figura valores que a Unimed Curvelo Cooperativa de Trabalho Médico Ltda,
tem a receber dos clientes de planos de saúde. O valor composto nesta conta é de planos em
pré-pagamento e pós-pagamento de pessoa física e jurídica;
b) O montante corresponde ao saldo a receber a título de Corresponsabilidade Assumida
relativas às operações de Intercambio Habitual e contratos de autogestão conforme
reclassificação determinada pela Resolução Normativa nº 430 de 2017;
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c) O montante corresponde a:
i. Conforme estabelecido nos Art. 19 e 20 da Resolução Normativa n° 430 e no item
9.1.3 das Normas Gerais da Resolução Normativa n° 435, destacamos que a Unimed
Curvelo participa do FCPCM – Fundo de Cobertura Parcial de Contas Médicas, saldo
em 2020 R$ 246.731 (R$ 323.910 em 2019), mantido pela FEDERAÇÃO
INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 19.891.852/0001-44.
O Fundo de Cobertura Parcial de Contas Médicas tem por finalidade cobrir as contas de alto
custo das Singulares que participam do Fundo, até o limite dos recursos financeiros do Fundo, os
valores por elas despendidos com gastos em internações hospitalares dos seus beneficiários
cadastrados neste Fundo.
Os recursos destinados para este fundo são geridos por uma instituição sólida e da qual a Unimed
Curvelo participa direta e efetivamente, o que leva a crer que os eventuais riscos financeiros
mencionados no Art. 20 da Resolução Normativa n° 430 não são relevantes.
ii. Em 2020 a Operadora atendeu as determinações da ANS (Comunicado nº 85, de
31/08/2020), que estabeleceu a suspensão da aplicação das parcelas dos reajustes de
planos de saúde por variação de custos (anual) e por mudança de faixa etária, no
período de setembro a dezembro de 2020, as quais não foram aplicadas para fins de
cobrança ao beneficiário naquele exercício, mas emitidas em cumprimento ao regime
de competência, sendo registrados tais valores de acordo com a orientação sobre a
contabilização emitida pela ANS em 08/10/2020 e com previsão de recomposição dos
reajuste a partir de janeiro de 2021 diluídas em 12 parcelas mensais e/ou menores
parcelas, desde que haja concordância entre as partes (Comunicado nº 87 de 26 de
novembro de 2020). Estes valores constantes da receita de contraprestações do
exercício de 2020, em atenção ao regime de competência, representam a importância
de R$ 613.579.
NOTA 06 – CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO
RELACIONADA COM PLANOS DE SAÚDE
A composição dos “Créditos Operacionais de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde” se
refere aos valores de Intercâmbio considerado como eventual, conforme segregação determinada
pela RN 430 de 2017.
Descrição

2020

2019

Intercambio (a)

1.297.682

119.110

(-) Provisão para perdas sobre créditos

(639.414)

(42.203)

658.268

76.907

TOTAL

NOTA 07 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
Os títulos e créditos a receber correspondem, substancialmente, a:
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CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E REVIDENCIÁRIOS
Imposto de Renda
Contribuição Social S/ Lucro – CSSL
Crédito de PIS e COFINS

2020

Total

2019

1.466.364
49.550
299.591

1.062.408
39.723
299.578

1.815.505

1.401.709

NOTA 08 – DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
Foram registrados os direitos realizáveis de longo prazo os depósitos judiciais referentes à PIS,
Taxa de Saúde Suplementarem – ANS, Ressarcimento ao SUS e outros depósitos de processos
cíveis e trabalhistas.
Descrição

2020

2019

PIS

103.904

103.904

Taxa ANS

791.071

791.071

Depósitos Judiciais – Cíveis

142.061

127.500

Depósitos Judiciais – Trabalhistas

47.566

47.566

Ressarcimento ao SUS

1.020.224

699.630

TOTAL

2.104.826

1.769.671

NOTA 09 – INVESTIMENTOS
A Cooperativa possui as seguintes participações societárias avaliadas pelo método de custo:
Descrição

2020

2019

Federação da Unimeds MG

774.402

587.785

Central Nacional Unimeds

75.200

68.240

207.187

177.242

12.004

12.004

1.068.793

845.271

Unicred Sete Lagoas
Credioeste
Total

NOTA 10 – IMOBILIZADO
DESCRIÇÃO

TAXAS

2020

2019

Edificação Sede

4%

2.896.233

2.390.229

Terreno

775.000

775.000

Benfeitorias em Imóvel de Terceiros

4%

403.812

403.812

Móveis e Utensílios

10%

362.812

326.392

Instalações

10%

563.458

563.458

Máquinas e Equipamentos

10%

682.290

565.687

Veículos

20%

463.576

463.576

Equipamentos Eletrônicos

20%

729.282

729.283

6.876.463

6.217.437

(3.023.313)

(2.687.902)

3.853.150

3.529.535

TOTAL
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO IMOBILIZADO LÍQUIDO
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A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”), conforme definido na
norma CPC 01, é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, for
maior que seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando
aplicáveis, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. Em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos
não financeiros.

NOTA 11 – INTANGÍVEL
Descrição
Softwares
Total
(-) Amortização Acumulada
Total do Intangível Líquido

2020
821.922
821.922
(546.591)
275.331

2019
707.487
707.487
(467.594)
239.893

Os valores constantes nesse grupo não sofreram alterações por imparidade ou custo atribuído,
considerando que o valor atual é o valor justo.

NOTA 12 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Descrição
Provisão de Prêmio Não Ganha – PPCNG (a)
Provisão para Remissão (b)
Provisão de Eventos a Liquidar SUS (c)
Provisão de Eventos a Liquidar (d)
Provisão para Eventos Ocorridos Não Avisados (e)

2020

Total Passivo Circulante
Provisão para Remissão (b)
Provisão de Eventos a Liquidar SUS (c)
Total Passivo Não Circulante
TOTAL GERAL

2019

1.000.216
136.173
1.837.574
2.059.088
2.893.759
7.926.810

879.737
115.281
1.876.926
2.926.474
6.722.373
12.520.791

278.844
1.020.224
1.299.068
9.225.878

216.310
699.630
915.940
13.436.730

a) Provisão de Prêmio Não Ganha - PPCNG
Caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela operadora para cobertura de
risco contratual da vigência que se inicia naquele mês, devendo ser baixada a crédito de Receita
de Prêmios ou Contraprestação, no último dia do mês de competência, pelo risco já decorrido no
mês.
Descrição

2020

2019

Provisão de Prêmio Não Ganha – Planos Individuais/Familiares

766.034

729.740

Provisão de Prêmio Não Ganha – Planos Coletivos

234.182

149.997

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

independent accounting, law and consulting firms

www.walterheuer.com.br

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM

27

b) Provisão de Remissão
Obedecendo a critérios e cálculo definido em nota atuarial aprovada pela ANS – Agência
Nacional de Saúde Suplementar foi constituído provisão de remissão para garantir cobertura de
riscos contratuais em favor de beneficiários, após o falecimento do titular de planos de
assistência à saúde, totalizando em 2020 o montante de R$ 415.017, sendo a mesma classificada
em R$ 136.173 no Passivo Circulante e R$ 278.844 no Passivo Não Circulante.
c) Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar
A Provisão de Eventos a Liquidar refere-se aos eventos conhecidos de assistência médica e
hospitalar a pagar aos cooperados e à rede credenciada da cooperativa, cujo registro contábil é
realizado pelo valor integral informado pelos prestadores no momento da apresentação da
cobrança.
d) Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar - SUS
Nesta conta registram os valores cobrados pelo SUS as Operadoras pela utilização de seus
beneficiários na rede pública de atendimento, totalizando em 2020 o montante de R$ 2.857.798,
sendo a mesma classificada em R$ 1.837.574 no Passivo Circulante e R$ 1.020.224 no Passivo
Não Circulante.
Provisão de Eventos a liquidar para o SUS

2020

Débitos Pendentes (a)

266.591

570.708

1.570.983
1.837.574

1.306.218
1.876.926

Total da Provisão de eventos a liquidar para o SUS – Não Circulante

1.020.224
1.020.224

699.630
699.630

Total da Provisão de eventos a liquidar para o SUS

2.857.798

2.576.556

ABIS x percentual histórico (b)
Total da Provisão de eventos a liquidar para o SUS - Circulante
Débitos Pendentes (a)

i.

2019

Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS – GRU
Débitos pendentes: retrata o valor total cobrado e não pago pela operadora de plano de saúde,
atualizado com multa e juros até a data de referência, bem como o saldo devedor atualizado de
parcelamentos cancelados por inadimplência, valores não pagos de parcelamentos ainda não
deferidos e valores não pagos inscritos em dívida ativa.
ii.
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)
ABIs x percentual histórico: informa o valor total dos Avisos de Beneficiários
Identificados (ABI) notificados à operadora de planos de saúde e ainda não cobrados pela
ANS, multiplicado pelo percentual histórico de cobrança (%hc), que é calculado a partir
do total dos valores cobrados sobre o total dos valores notificados, com base nos ABI
emitidos até 120 dias anteriores ao mês de referência.
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e) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
A provisão técnica representa os eventos ocorridos, porém não avisados à Cooperativa, cujo
valor deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnica aprova pela ANS, ou
(ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS com base em 8,5% das contraprestações
líquidas dos últimos 12 meses ou 12% dos eventos indenizáveis conhecidos, dos dois o maior.
A provisão foi constituída em sua totalidade no valor de R$ 2.893.759 em conformidade com a
nota técnica atuarial especifica, realizada por atuário habilitado com registro no MIBA.
f) Ativos Garantidores das Provisões Técnicas
Por determinação da RN 392/15, alterada pela RN 419/16 foi solicitado à ANS o registro de
vinculação de ativos para garantir as provisões técnicas.
As Provisões Técnicas estão garantidas mediante apuração do LASTRO e VINCULAÇÂO
conforme legislação vigente demonstrado a seguir:
GARANTIAS FINANCEIRAS

2020

2019

Provisões Técnicas

dez/20

dez/19

TOTAL DAS PROVISÕES TÉCNICAS

8.225.662

Deduções Permitidas em comum

12.556.993

dez/20

Índice de Adimplência s/ pagtos ao SUS - %hc x ABI x (1 – IEPRS)

dez/19

1.337.063

1.070.315

973.781

680.488

670.447

1.081.070

TOTAL DAS DEDUÇÕES

1.020.224
4.001.515

699.630
3.531.503

Saldo a Garantir junto à ANS

4.224.147

9.025.490

10.028.922

10.043.556

5.804.775

1.018.066

Ressarcimento SUS superior a 5 anos **
PESL – Compartilhamento de Risco
131719011 - Deposito Judicial – SUS

Total de Aplicações Garantidoras
Saldo excedente aplicado em Ativos Garantidores à ANS

NOTA 13 – DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Descrição
Contraprestações / prêmios a restituir
Receita Antecipada de contraprestações / prêmios
Operadoras de planos de assistência à saúde (a)
TOTAL

2020
30.928
182.686
576.999
790.613

2019
31.863
341.233
1.021.427
1.394.523

a) O montante corresponde ao saldo a pagar a título de Corresponsabilidade Cedida
relativas às operações de Intercambio Habitual conforme reclassificação determinada
pela Resolução Normativa nº 430 de 2017.
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NOTA 14 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER
Refere-se ao valor de provisão de impostos e contribuições da Unimed Curvelo Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda., calculado conforme legislação vigente.
Descrição

2020

Impostos e Contribuições a Recolher
ISS

2019

54.357

29.437

INSS

251.759

235.821

FGTS

45.416

30.129

5.415

4.962

356.947

301.864

786.824

632.982

PIS/COFINS
Outros
Subtotal
RETENÇÕES DE TRIB. E CONTRIB.
Imposto e Cont. retidos na fonte
Outras Contribuições
Parcelamento Refis 12.996/14
Subtotal
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
Parcelamento de Tributos e Contribuições
COFINS
PIS
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.515

22.723

24.839

103.018
912.565

103.018

1.269.512

1.062.703

428.605

513.277

118.646
547.251

136.993

760.839

649.270

NOTA 15 – DÉBITOS DIVERSOS
Descrição
Obrigações com pessoal

2020

Fornecedores
Depósito de Beneficiários
Outros Débitos a pagar
TOTAL

752.641

2019
731.170

130.655

153.305

58.401

57.805

9.151
950.848

5.112
947.392

Os valores representados em “Obrigações com Pessoal” tratam de pagamento salários da
Unimed, participação no resultado, honorários a pagar e obrigações trabalhistas (férias).
NOTA 16 – PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS
Descrição
Provisão Taxa ANS

2020

2019

791.071

791.071

Provisão PIS/COFINS

347.914

-

Provisões de Contingência Cível

301.544

230.232

79.850
1.520.379

47.566
1.068.869

Provisão Contingências Trabalhistas
TOTAL
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As provisões para Contingências Cíveis correspondem aos processos administrativos e/ou
judiciais contra a Cooperativa, questionando a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da
cobrança de tributos pelo fisco e foram calculadas e contabilizadas com base na metodologia
de cálculo de cada tributo, em conformidade com a legislação vigente e os pareceres dos
Assessores Jurídicos da Cooperativa.
Os processos judiciais com o prognóstico possíveis totalizam R$ 617.524 e o montante
provável está provisionado na sua totalidade.

NOTA 17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Descrição
Capital Subscrito e Integralizado
Número de Cooperados
Valor da Cota Parte

2020

2019

6.332.522

5.397.832

204

204

1

1

O Capital social é de R$ 6.332.522 milhões, sendo dividido em quotas-partes de valor unitário
igual de R$1,00 (um real), não sendo permitida a subscrição no valor inferior a R$ 1 mil (hum
mil reais). A quota-parte é indivisível, intransferível mesmo entre os associados, não podendo ser
negociada de modo algum, nem dada em garantia, e todo o seu movimento de subscrição,
realização e restituição será sempre escriturado no Livro de Matrícula.
b) Discriminação das Reservas
Descrição

2020

Fundo de Reserva (a)

2019

10.563.399

6.184.353

3.835.750

2.180.881

465.171

484.553

FCSMS (c)

31.603.456

17.809.463

TOTAL

46.467.776

26.659.250

FATES (b)
Reserva de Reavaliação

a) O Fundo de Reserva Legal é constituído através da destinação de 20% das sobras líquidas
verificadas no encerramento de cada exercício e destina-se a suprir eventuais perdas e atender o
desenvolvimento das atividades sociais, sendo indivisível entre os cooperados.
b) O Fundo de Assistência técnica Educacional e Social – FATES é constituído através da
destinação de 10%das sobras líquidas do exercício, acrescido do resultado positivo dos atos nãocooperativos. Destina-se à prestação de assistência técnica, educacional e social às Singulares e
aos empregados da Singular, conforme Estatuto Social.
c) O Fundo para Suficiência da Margem de Solvência também designado pela sigla FCSMS é
constituído com objetivo de compor a o patrimônio líquido da Unimed, sua fonte de destinação é
90% da sobra apurada no exercício.
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As demais modificações e a composição do Patrimônio Líquido encontram-se consignadas e
evidenciadas no “Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido”.
c) Juros sobre Capital Próprio
A cooperativa conforme disposição estatutária e legal efetua o crédito de juros sobre capital
próprio a seus cooperados, no exercício de 2020 a remuneração foi de 6% a.a, conforme decisão
da administração registrada em ata de reunião realizada em 28/12/2020. Estes juros foram
capitalizados à cota de capital.
Descrição

R$

Juros sobre capital - 6% a.a

358.827

Impostos s/ Juros s/ Capital Próprio

(5.653)
353.174

Valor liquido

NOTA 18 – RESULTADO DO PERÍODO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
RECEITAS
DESPESAS
IR/CSLL
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO

R$
85.812.247
(62.598.109)
(1.081.845)
(237.065)

RESULTADO LÍQUIDO

21.895.228

DESTINAÇÃO DO RESULTADO
Realização Reserva de Reavaliação
Fundo de Reserva 20%
FATES 10%
Fundo Margem de Solvência

19.382
(4.379.046)
(2.189.523)
(13.793.993)

SOBRA À DISPOSIÇÃO DA AGO

1.552.048

NOTA 19 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS.
Está assim demonstrado:
Descrição

2020

2019

Pessoal

5.411.104

4.879.128

Serviços de terceiros (a)

1.475.977

1.756.127

Localização e funcionamento (b)

1.922.092

1.432.152

Depreciação e amortização

414.773

367.087

Publicidade e propaganda

186.238

356.244

26.897

200.648

Tributos (c)
Outras
TOTAL
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a) Serviços advocatícios e de consultoria, entre outros;
b) Utilização e manutenção das instalações da entidade, como luz, água, serviços de manutenção,
segurança, etc;
c) Impostos e contribuições

NOTA 20 - EVENTOS MÉDICOS
REGULAMENTADA PELA ANS.

-

HOSPITALARES

–

INFORMAÇÃO

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS
do 4º trimestre de 2020 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013,
referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura
médico-hospitalar modalidade de preço pré-estabelecido.

NOTA 21 – COBERTURA DE SEGUROS
A Cooperativa possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para parte dos bens
do ativo imobilizado, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir
eventuais perdas.
NOTA 22 – COMPARTILHAMENTO DE RISCO – DEMONSTRAÇÕES 2019 – RN nº
446/2019
A Unimed Curvelo, conforme requerido pela Resolução Normativa nº 430, de 7 de dezembro de
2017, adotou a nova forma de contabilização das operações de compartilhamento da gestão de
riscos envolvendo operadoras de planos de assistência à saúde. Os valores referentes ao exercício
de 2020 foram registrados em seus meses respectivos e foram contabilizados conforme relatórios
extraídos das movimentações dos arquivos entre as Unimeds (arquivo PTU), relativos às
transações de intercâmbio. Estes relatórios possibilitaram a identificação da ocorrência de
operações típicas de compartilhamento de risco na forma de intercâmbio habitual em póspagamento entre as Unimeds Origem e Executora, conforme regras previstas no Manual de
Intercâmbio Nacional. As contabilizações ocorreram da seguinte forma:
Unimed Curvelo como Prestadora
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Conforme requerido pela Resolução Normativa nº 430, quando ocorre o atendimento pela
Unimed Curvelo, de beneficiários de outra Operadora, os custos realizados pelo recurso próprio
ou pela rede credenciada são registrados como “Eventos Indenizáveis” – Grupo 4111, do Plano
de Contas da ANS. Também, conforme Resolução Normativa nº 430, as faturas emitidas são
contabilizadas como “Contraprestações Emitidas de Assistência à Saúde” – Conta Contábil
311112, do Plano de Contas da ANS.
Unimed Curvelo como Origem
Os custos dos procedimentos realizados por beneficiários da Unimed Curvelo em outras
Operadoras, de forma habitual, conforme requerido pela Resolução Normativa nº 430, passaram
a ser contabilizados, na conta redutora da receita “Contraprestações Emitidas de Assistência à
Saúde” – Conta Contábil 3117 do Plano de Contas da ANS.
Adoção da Resolução Normativa nº 430 – Prestadora
Os registros contábeis do compartilhamento de risco assumido de acordo com a definição da RN
nº 430, de 7 de dezembro de 2017, no ano de 2020, foram efetivados em seus respectivos meses.
Este reconhecimento da corresponsabilidade, na sua totalidade, no regime de preço pósestabelecido, portanto com registro a partir das contas 411112 e 311112, conforme normativa
vigente.
Adoção da Resolução Normativa nº 430 – Origem
O registro contábil efetivado de acordo com o que estabelece os Artigos nº 16, 17 e 18,
ocorreram no exercício de 2020, para atender o disposto a Resolução Normativa nº 430 que
dispõe sobre as operações de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de
planos de assistência à saúde. Os registros contábeis do compartilhamento da gestão de riscos
cedido de acordo com a definição da Resolução Normativa nº 430, de 7 de dezembro de 2017, no
ano de 2020, foram efetivados em seus respectivos meses. Este reconhecimento da
corresponsabilidade transferida foi aplicado aos contratos de preço preestabelecido e nos
contratos de preço pós-estabelecido, executado em regime de preço pós-estabelecido, portanto
com registro nas contas do grupo 3117.

NOTA 23 – MARGEM DE SOLVENCIA
A operadora apresenta Margem de Solvência suficiente em relação ao estabelecido pela ANS
através da Resolução Normativa n° 451 de 06 de março de 2020.

NOTA 24 – PARTES RELACIONADAS
Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que se relaciona de maneira relevante com a
cooperativa. A Cooperativa realizou transações com partes relacionadas em condições
equivalentes àquelas usualmente praticadas no mercado e de acordo com o CPC 05(R1) e CFC
NBC TG 05 (R3). Destacamos entre as nossas partes relacionadas os nossos membros
estatutários e as pessoas jurídicas ligadas aos mesmos.
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