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Prezados cooperados e sociedade em geral,
A Unimed de Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde, Unimed Costa do Sol, iniciou
suas operações em 08/05/1989 e está devidamente registrada na ANS - Agência Nacional de
Saúde Suplementar, sob o nº 30295-3. A cooperativa tem por objetivos a defesa econômica
e social do trabalho de seus cooperados, intermediando e administrando contratos para a
prestação de serviços assistenciais médico-hospitalares através de Planos de Saúde individuais,
familiares e coletivos empresariais registrados na ANS. A assistência médica é realizada por
seus cooperados e pela rede assistencial disponibilizada aos seus beneficiários nos termos da
legislação aplicável.
A Unimed Costa do Sol defende e atua com observância aos sete princípios cooperativistas:
Adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e
independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade.
Apesar do ano de 2021 ter permanecido em estado de pandemia, o que assola de forma
direta as estruturas assistenciais da saúde, bem como, a economia do nosso País, nossa
cooperativa manteve-se firme em seus propósitos.
Mantivemos uma assistência à saúde de qualidade aos beneficiários, com uma estrutura
médica de alta performance, acessível a todos pacientes que precisaram de cuidados, sem
deixar de proporcionar o que de melhor a medicina pode oferecê-los.
Como poderá ser analisado pelos resultados econômicos, foi possível manter o equilíbrio
dentro do que foi planejado em nossos orçamentos, com a renda médica dos cooperados em
níveis adequados e sustentados. Permaneceram os resultados com recursos necessários para
sustentar nossos investimentos que são fundamentais para nossa perenidade no mercado de
planos de saúde.
Os resultados demonstram que os investimentos realizados desde 2004 em serviços
próprios foram satisfatórios dentro do que foi planejado. A atual estrutura propicia que tenhamos

a nossa atividade dentro da área de operação de planos de saúde, assim como, na prestação
de serviços aos beneficiários das outras Unimeds do país e aos clientes particulares de forma
sustentável e com observância a segurança do paciente e corpo clinico.
Nosso atual hospital próprio que completará 17 anos em maio próximo, recebeu
investimentos com melhorias tecnológicas consideráveis durante a sua vida operacional,
tanto na busca das melhores práticas de gestão administrativa e assistencial, bem como, na
capacitação do quadro funcional e modernização de equipamentos para a assistência médica.
Como já divulgamos, recentemente, obtivemos o reconhecimento externo das nossas práticas
de gestão e assistência ao receber o selo de acreditação ONA nível 01, que mostra o quanto
a gestão está comprometida com a qualidade assistencial a ser oferecida aos nossos clientes.
O novo Hospital Unimed, que é o principal objetivo estratégico do conselho de
administração, deverá ser inaugurado no segundo semestre de 2022. Embora tenhamos
enfrentado muitos obstáculos criados pela Pandemia, as obras e sua estruturação seguem em
fase de conclusão. Esse será mais um grande marco da Unimed Costa do Sol que irá oferecer
aos seus clientes, cooperados e colaboradores um local amplo e moderno, contando com
tecnologias atualizadas para maior conforto e segurança nas atividades médico-assistenciais.
Nosso resultado operacional em 2021 ficou dentro do esperado com as medidas de gestão
que estão em prática. Como sabemos, a geração de recursos econômicos é fundamental para
sustentar nossos investimentos e gerar o lastro de recursos financeiros que são necessários
para a gestão segura dos planos de saúde, considerando a grande responsabilidade que
é prover assistência médica e hospitalar aos nossos beneficiários e, ainda, manter a segurança
econômica exigida pela ANS.
A política de valorização adequada do trabalho médico dos nossos 481 cooperados é uma
meta incansável da gestão diretiva da cooperativa que, além disso, se concentra em sedimentar
outros benefícios aos médicos cooperados de forma a nos mantermos fiéis aos princípios
cooperativistas que têm como filosofia o bem coletivo de seus sócios de forma equilibrada
e sustentável.

Fechamos o ano de 2021 com 66.269 beneficiários. Apesar da situação econômica e taxas
altas de desemprego da região e do país, o número de beneficiários Unimed vem se mantendo
estáveis na nossa área de atuação.
A nossa Unimed segue de forma criteriosa às resoluções da ANS e as orientações da
Unimed do Brasil no que tange aos regulamentos assistenciais, orientações tributárias e outras.
Nossa tônica é a profissionalização dos dirigentes e técnicos que é exigida pela ANS e pelo
mercado para as empresas que atuam na saúde suplementar.
A direção agradece o apoio que recebe dos médicos cooperados na gestão da cooperativa
e enaltece o empenho e dedicação dos nossos Conselheiros de Administração, da equipe
médica de auditores, dos coordenadores médicos, dos membros do COTEP, da Comissão de
Obras do novo hospital, do Conselho Gestor e do Conselho Fiscal. Essa energia conjunta é um
elemento fundamental para que possamos empurrar a mola propulsora do desenvolvimento
da nossa cooperativa.
Temos muito a agradecer registrando o nosso apreço aos nossos 1.458 colaboradores
da operadora e serviços próprios da Unimed Costa do Sol que fazem parte da energia que leva
nossa cooperativa ao sucesso de seus propósitos.
Concluindo, ressaltamos que um dos motivos ao qual devemos enaltecer a nossa
cooperativa é o valor que ela gera na sociedade. Observem que todos os resultados obtidos
ao longo da trajetória da Unimed Costa do Sol geraram recursos que retornamos à sociedade
em forma de investimentos voltados ao desenvolvimento tecnológico da assistência à saúde
da nossa região, bem como, ao bem-estar em saúde na assistência médica prestada pelos
cooperados à comunidade.

Tales Azevedo dos Santos
Presidente do Conselho de Administração

Demonstrações

Financeiras
Exercício 2021 e 2020

Unimed de Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde
Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Valores em R$)
ATIVO

Nota

ATIVO CIRCULANTE

2021

2020

97.715.617,82

112.587.994,38

976.048,79

700.545,18

96.739.569,03

111.887.449,20

43.201.403,69

69.664.500,93

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas

25.149.378,59

21.293.985,81

Aplicações Livres

18.052.025,10

48.370.515,12

16.294.930,52

15.751.095,42

2.546.660,91

2.498.416,25

327.558,81

260.457,77

13.289.906,64

10.897.639,03

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

130.804,16

2.094.582,37

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos
de Saúde da Operadora

2.556.868,06

1.453.758,85

Disponível

7-a

Realizável
Aplicações Financeiras

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

7-b

8

Contraprestações Pecuniárias a Receber
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde

8

Créditos Tributários e Previdenciários

9

3.457.898,29

2.338.801,17

Bens e Títulos a Receber

10

31.196.744,96

22.643.977,76

31.723,51

35.315,07

ATIVO NÃO CIRCULANTE

177.634.311,01

146.091.966,06

Realizável a Longo Prazo

15.187.287,53

15.372.193,52

1.107.078,60

2.654.247,96

14.051.822,93

12.689.162,56

28.386,00

28.783,00

4.669.490,31

4.617.306,63

Participações Societárias Avaliadas pelo Método de
Equivalência Patrimonial

-

4.617.306,63

Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde

-

4.617.306,63

4.669.490,31

-

157.425.189,23

125.714.371,79

Imóveis de Uso Próprio

8.559.734,93

2.865.922,43

Imóveis - Hospitalares / Odontológicos

8.559.734,93

2.865.922,43

Imobilizados de Uso Próprio

15.274.920,04

15.246.096,25

Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos

12.867.720,62

12.410.261,10

2.407.199,42

2.835.835,15

129.562.889,02

103.114.183,17

4.027.645,24

4.488.169,94

352.343,94

388.094,12

275.349.928,83

258.679.960,44

Despesas Antecipadas

Créditos Tributários e Previdenciários
Depósitos Judiciais e Fiscais

11

Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

Investimentos

12

Participações Societárias pelo Método de Custo

Imobilizado

13

Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos
Imobilizações em Curso
Outras Imobilizações

Intangível
TOTAL DO ATIVO

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Unimed de Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde
Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Valores em R$)
PASSIVO

Nota

PASSIVO CIRCULANTE

2021

2020

86.619.101,76

85.284.843,06

39.123.250,87

34.358.795,49

Provisões de Prêmios/Contraprestações

2.100.988,03

2.207.078,89

Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG

1.806.734,11

2.004.711,71

294.253,92

202.367,18

2.678.825,76

3.650.804,57

25.999.384,04

22.107.859,55

Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

8.344.053,04

6.393.052,48

Débitos de Operações de Assistência à Saúde

6.398.551,33

5.956.453,85

379,72

-

2.766.573,38

2.895.379,38

131.424,00

152.284,20

3.017.710,45

2.585.953,49

482.463,78

322.836,78

3.298.741,50

4.261.801,64

Provisões

94.889,71

14.649,25

Provisão para IR e CSLL

18.425,40

-

Provisões para Ações Judiciais

76.464,31

14.649,25

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

15

Provisão para Remissão
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores
de Serviços Assistenciais

Contraprestações/Prêmios a Restituir
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios
Comercialização sobre Operações
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

18

Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas
com Planos Saúde da Operadora

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

17

8.450.670,40

7.313.270,73

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

16

6.879.006,96

10.332.154,76

Débitos Diversos

19

21.915.928,70

22.673.548,28

458.062,29

374.169,06

36.580.214,68

36.469.165,51

2.056.988,80

2.542.799,78

453.710,21

352.445,13

1.603.278,59

2.190.354,65

28.025.734,89

26.461.209,88

Conta-Corrente de Cooperados

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

15

Provisão para Remissão
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS
Provisões
Provisões para Ações Judiciais

23

28.025.734,89

26.461.209,88

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

16

913.865,18

1.282.797,26

913.865,18

1.282.797,26

-

860.988,15

5.583.625,81

5.321.370,44

152.150.612,39

136.925.951,87

26.946.290,65

22.719.204,52

112.224.575,80

88.625.163,67

112.224.575,80

88.625.163,67

12.979.745,94

25.581.583,68

275.349.928,83

258.679.960,44

Parcelamento de Tributos e Contribuições
Empréstimos e Financiamentos a Pagar

20

Débitos Diversos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

20

Reservas
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado

TOTAL DO PASSIVO

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Unimed de Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde
Demonstração de Sobras ou Perdas dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Valores em R$)
DESCRIÇÃO

Nota

2021

2020

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde

443.004.373,75

374.894.652,49

Receitas com Operações de Assistência à Saúde

447.164.001,11

380.703.880,12

447.357.152,93

380.804.491,41

(193.151,82)

(100.611,29)

(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
da Operadora

(4.159.627,36)

(5.809.227,63)

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos

373.742.465,81

288.267.258,07

372.347.867,85

288.511.626,95

1.394.597,96

(244.368,88)

69.261.907,94

86.627.394,42

829.634,66

898.217,40

49.553.308,43

33.887.615,83

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar

27.856.963,28

17.737.476,63

Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência
Médico Hospitalar

19.674.601,44

14.775.010,04

2.021.743,71

1.375.129,16

(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde

(678.811,15)

(386.917,10)

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
da Operadora

3.699.662,37

3.691.987,72

1.790.311,01

2.078.787,23

-

9.000,00

1.909.351,36

1.604.200,49

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde
da Operadora

54.755.135,25

40.991.968,72

RESULTADO BRUTO

60.511.242,26

76.342.354,11

2.877.078,07

2.698.383,87

35.277.583,38

31.844.987,05

(1.360.143,00)

(301.758,47)

Receitas Financeiras

3.410.693,62

3.452.590,57

Despesas Financeiras

4.770.836,62

3.754.349,04

Resultado Patrimonial

95.686,09

1.053.675,45

Receitas Patrimoniais

95.686,09

1.053.675,45

-

50.872,49

21.092.123,90

42.550.900,17

1.104.642,88

3.006.722,04

406.311,44

1.091.059,93

19.581.169,58

38.453.118,20

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde
da Operadora

Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
Provisão para Perdas Sobre Créditos

Despesas de Comercialização
Despesas Administrativas

Resultado Financeiro Líquido

Despesas Patrimoniais

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
Imposto de Renda
Contribuição Social

RESULTADO LÍQUIDO
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Unimed de Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 De Dezembro de 2021 e de 2020
(Valores em R$)

CAPITAL SOCIAL

RESERVA LEGAL

FUNDO DE
RESERVA

FATES

RESERVA MARGEM
DE SOLVÊNCIA

SOBRAS/(PERDAS)
ACUMULADAS

TOTAL

19.574.016,56

10.583.417,14

7.080.488,08

7.486.552,89

50.692.751,95

12.867.698,45

108.284.925,07

899.548,89

-

-

-

-

-

899.548,89

Capitalização juros s/ capital próprio

2.348.881,99

-

-

-

-

-

2.348.881,99

Devolução de Capital

(103.242,92)

-

-

-

-

-

(103.242,92)

Constituição Reserva Margem Solvência

-

-

-

-

12.716.731,40

(12.716.731,40)

-

Distribuição de sobras de anos anteriores

-

-

-

-

(7.449.920,70)

(3.318.489,46)

(10.768.410,16)

Constituição Fundo de Reserva

-

-

-

-

-

-

-

Utilização de Reservas Diversas

-

-

(1.105.320,33)

-

-

-

(1.105.320,33)

Utilização do FATES

-

-

-

(1.083.548,87)

-

-

(1.083.548,87)

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

38.453.118,20

38.453.118,20

Const. Fundo Reserva - 10%

-

3.382.247,78

-

-

-

(3.382.247,78)

-

Const. FATES - 5%

-

-

-

1.691.123,89

-

(1.691.123,89)

-

Const. FATES Atos não Cooperativos

-

-

-

4.630.640,44

-

(4.630.640,44)

-

22.719.204,52

13.965.664,92

5.975.167,75

12.724.768,35

55.959.562,65

25.581.583,68

136.925.951,87

Integralização de Capital

1.528.247,27

-

-

-

-

-

1.528.247,27

Capitalização juros sobre Capital Próprio

2.726.304,54

-

-

-

-

-

2.726.304,54

(27.465,68)

-

-

-

-

-

(27.465,68)

Constituição Reserva Margem Solvência

-

-

-

-

15.069.696,13

(15.069.696,13)

-

Distribuição de sobras de anos anteriores

-

-

-

-

(6.679.634,46)

-

(6.679.634,46)

Constituição Fundo de Reserva

-

-

14.000.000,00

-

-

(14.000.000,00)

-

Utilização de Reservas Diversas

-

-

(559.991,09)

-

-

-

(559.991,09)

Utilização do FATES

-

-

-

(1.343.969,65)

-

-

(1.343.969,65)

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

19.581.169,58

19.581.169,58

Const. Fundo Reserva - 10%

-

2.109.212,39

-

-

-

(2.109.212,39)

-

Const. FATES - 5%

-

-

-

1.004.098,81

-

(1.004.098,81)

-

26.946.290,65

16.074.877,31

19.415.176,66

12.384.897,51

64.349.624,32

12.979.745,94

152.150.612,39

DESCRIÇÃO
SALDO EM 31.12.19
Integralização de capital

SALDO EM 31.12.20

Devolução de Capital

SALDO EM 31.12.21
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed de Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde
Demonstração dos Fluxos de Caixa Levantados
em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 Método Direto
(Valores em R$)
DESCRIÇÃO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Plano Saúde (+)

2021
37.363.222,85

2020
28.766.677,57

296.885.902,82

272.448.085,95

316.669.361,60

263.898.676,39

1.870.923,27

1.829.844,09

197.677.753,38

131.112.808,71

338.658.585,06

255.817.240,85

2.559.184,30

2.457.617,43

38.803.958,84

30.391.513,47

Pagamentos de Pró-Labore (-)

1.864.772,77

1 .842.270,79

Pagamentos de Serviços Terceiros (-)

5.692.106,08

2 .952.500,03

74.549.152,95

64.489.823,72

Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)

2.652.817,25

3.467.288,46

Pagamentos de Aluguel (-)

3.190.292,18

2.579.217,16

249.576,05

372.235,20

290.442.294,70

260.916.036,95

17.077.978,04

15.236.993,51

Resgate de Aplicações Financeiras (+)
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)
Outros Recebimentos Operacionais (+)
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)
Pagamentos de Comissões (-)
Pagamentos de Pessoal (-)

Pagamentos de Tributos (-)

Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)
Aplicações Financeiras (-)
Outros Pagamentos Operacionais (-)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento de Venda de Investimentos (+)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)
Pagamento Relatívos ao Ativo Intangível (-)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Integralização Capital em Dinheiro (+)

(24.397.682,20)

(25.879.010,61)

-

3.816,50

479,11

46.051,76

22.248.220,15

25.388.670,19

2.009.300,14

460.946,40

140.641,02

79.262,28

(12.690.037,04)

(4.904.464,85)

540.894,46

516.843,36

-

3.156.125,60

Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)

1.472.628,38

720.298,51

Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)

5.144.679,44

2.079.942,21

Pagamento de Participação nos Resultados (-)

6.613.623,68

5.777.193,09

Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)

Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa

275.503,61

(2.016.797,89)

700.545,18

36.146.321,47

49.071.060,30

48.444.810,65

275.503,61

(2.016.797,89)

Ativos Livres no Início do Período (*)

49.071.060,30

48.444.810,65

Ativos Livres no Final do Período (*)

19.028.073,89

49.071.060,30

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres

(30.042.986,41)

626.249,65

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
(*) Refere-se ao saldo das contas ‘Caixa’ e ‘Bancos Conta Depósito’, mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou
vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

Notas

Explicativas
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Nota 01 - Apresentação
A Unimed de Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde, nome fantasia Unimed Costa do
Sol, é uma sociedade simples de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo a congregação
dos seus cooperados para o exercício de suas atividades econômicas, disponibilizando ao mercado,
em nome dos cooperados, serviços médicos e assistência médico/hospitalar através de sua rede
própria e rede credenciada para atendimentos assistenciais. A Unimed está embasada pela lei nº
5.764 de 1971 que regulamenta o cooperativismo no país. A Unimed Costa do Sol também está
registrada sob o número 30.295-3 na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, órgão que
regula e autoriza as atividades das operadoras de planos de assistência à saúde no Brasil.
A estrutura administrativa da Unimed Costa do Sol é composta pela sede, localizada no
município de Macaé e pelas unidades de atendimento administrativo nos municípios de Casemiro
de Abreu e em Rio das Ostras.
As unidades assistenciais são compostas pela seguinte estrutura: 481 médicos cooperados,
1 hospital próprio, 1 laboratório com 4 postos de coleta, 2 centros de especialidades não médicas,
1 centro médico, 1 unidade de remoção e 1 unidade de atenção domiciliar. Além da estrutura
própria, fazem parte da rede assistencial da Unimed Costa do Sol 119 prestadores de serviços
credenciados, distribuídos em laboratórios, clínicas e hospitais.

Nota 02 - Principais atividades desenvolvidas
A cooperativa atua na comercialização e administração de planos de saúde, firmando, em
nome dos seus associados, contratos de prestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas,
podendo ser atendidos pelos cooperados, pela rede assistencial própria e pela rede credenciada
da Unimed Costa do Sol.

Nota 03 - Política de destinação de sobras
A Unimed Costa do Sol realiza a apuração de resultado segregando os atos cooperativos
principais, atos cooperativos auxiliares e atos não cooperativos.
São classificados como atos cooperativos aqueles praticados entre a cooperativa e seus
associados e aos atos praticados entre as cooperativas, desde que estejam em consonância com
seus objetivos sociais, correspondendo ao valor dos serviços realizados pelos cooperados.
Os atos cooperativos auxiliares são aqueles que contribuem para a efetiva prestação de
serviço realizada pelo médico cooperado. São os atos praticados pelas clínicas, laboratórios,
hospitais e pela rede assistencial credenciada.
Os atos não cooperativos são os atos que não tem a finalidade de cumprir o objeto da
cooperativa, ou seja, são atos que não há nenhuma relação com a atividade médica do cooperado.
De acordo com o estatuto social da cooperativa e a legislação vigente, as sobras do exercício
tiveram as seguintes destinações:
Fundo de assistência técnica educacional - FATES 5% do resultado dos atos cooperativos
somados aos 100% dos atos cooperativos auxiliares e atos não cooperativos;
Reserva legal 10% do resultado dos atos cooperativos. Nota explicativa 21.

Nota 04 - Base de apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos
da legislação cooperativista, lei n° 5.764/71. Quando aplicável, segue as normas relativas
às sociedades por ações, lei n° 6.404/76, e 11.638/07, e obedecem ainda as diretrizes da
legislação procedente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme estabelecido
pelas RN 390/2015, RN 418/2016, RN 430/2017, RN 435/2018 e RN 446/2019, como também
parcialmente os aspectos relacionados à lei n° 11.941/2009 e as regulamentações do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC aprovadas pela ANS. A Unimed de Macaé também atendeu
os quesitos da ITG 2004, na formatação das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão
sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2020, de forma a permitir a
comparabilidade.

Nota 05 - Principais práticas contábeis
As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis
levantadas em 31 de dezembro de 2021 foram as seguintes:
a. Apuração do resultado
O resultado das transações é apurado pelo regime de competência. As contraprestações
efetivas são apropriadas na receita considerando o período de cobertura do risco, ‘Pro rata
temporis’, quando se tratar de contratos com preços preestabelecidos. Para os contratos com
preços pós estabelecidos, 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. As transações de custos são apuradas
quando a operadora toma ciência da despesa através de conta médica, conta hospitalar e de
diagnósticos. São também apurados através de provisões quando há identificação de despesas
que ainda não transacionaram em sistemas operacionais e que podem ser mensuradas com
segurança. As demais despesas operacionais e administrativas seguem as mesmas premissas
das despesas assistenciais.
b. 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.
c. Plano de contas
A Cooperativa utiliza o plano de contas padrão estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, através da Resolução Normativa n° 435 de 23 de novembro de 2018.
d. Ciclo operacional
Os ativos e passivos circunscritos em um período previsto até o final do exercício seguinte
estão classificados como curto prazo e os excedentes como longo prazo.

e. Caixa e equivalentes de caixa
São os recursos financeiros em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de
alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de perda ou ganho de valor.
f. Aplicações financeiras
Estão demonstrados os valores de aplicação acrescidos dos rendimentos provenientes de
juros e correção monetários auferidos até a data do encerramento do exercício. As aplicações
financeiras estão classificadas em aplicações financeiras livres e em aplicações financeiras
garantidoras das provisões técnicas.
A Unimed Costa do Sol constituiu os ativos garantidores através de aplicações financeiras
que servem para lastrear as provisões técnicas e a movimentação segue regras estabelecidas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
As aplicações financeiras são avaliadas pelo seu valor justo e os rendimentos e correções
auferidas são reconhecidas no resultado quando incorridos.
g. Contas a Receber e Provisão para Perdas Sobre Créditos
As provisões para devedores duvidosos estão constituídas em montante considerado
suficiente para fazer em face de eventuais perdas na realização das contas a receber. As
provisões foram efetuadas de acordo com os critérios de avaliação de apropriação contábil e de
auditoria descritos no Capítulo I do Anexo I, item 10.2.3, da Resolução Normativa n° 435 da ANS
e transcritos abaixo:
I. 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;
II. Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato
há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
III. Para os créditos de operações não relacionadas com planos de assistência à saúde, em
havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade
do crédito desse contrato foi provisionada.
h. Estoques
Estão avaliados pelo custo de aquisição através do método de custo médio ponderado.
O custo de aquisição é acrescido de gastos relativos a transporte, armazenagem e impostos
não recuperáveis. O valor líquido realizável é o preço estimado de venda no curso normal
do negócio, deduzindo dos custos estimados para a conclusão e despesas de venda
diretamente relacionadas.
i. Investimentos
São representados por participações em empresas coligadas sobre as quais não há
influência significativa, bem como não há participação igual ou superior a 20% do seu capital. Os
investimentos são avaliados pelo custo.

Os Ganhos e Perdas associados à participação em outras entidades são reintegrados
ao capital investido ou compõem os direitos a ser incorporados em períodos futuros
e encontram-se disponíveis nos ativos das investidas na forma de adiantamento para futuro
aumento de capital.
Entendemos que os valores das investidas não necessitam de provisão no encerramento
do exercício.
j. Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. Foram
realizados testes para identificação de possíveis perdas no valor recuperável dos ativos, conforme
preconizado pelo Pronunciamento Técnico CPC01-R1 (IAS 36).
A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas constantes da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1700/17. Para os equipamentos hospitalares que foram
selecionados pela sua relevância, foram aplicadas taxas de depreciação específica a partir de
estudo técnico. Por fim, os Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que
são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do
dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os métodos de
depreciação, as vidas úteis e os valores residuais foram revistos a cada encerramento de exercício
financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Vide
nota explicativa 13.
k. Ativo intangível
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial
ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor
recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de
acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de
seu valor recuperável, são submetidos a teste de avaliação do valor recuperável, assim como os
ativos com vida útil indefinida. Vide nota explicativa 14.
l. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde
As provisões técnicas foram calculadas de acordo com as determinações da Resolução
Normativa nº 393 e alterações posteriores contidas na Resolução Normativa nº442/2018.
A Unimed Costa do Sol possui nota técnica atuarial para cálculo da PEONA - Provisão dos
eventos ocorridos e não avisados e para cálculo da Provisão para remissão. Já para a PEONA do
SUS a Unimed Costa do Sol utiliza a metodologia e valores disponibilizados pela ANS em seu
site institucional.
m. Reconhecimento dos eventos indenizáveis
Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas
pela rede credenciada, cooperados, pela apuração de resultado dos recursos próprios e através
da identificação de 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 e provisões para eventos assistenciais que por algum motivo ainda não foram
transacionados em sistema de gestão.
Parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da ocorrência do sinistro e
há eventos realizados pelos prestadores e cooperados que não são cobrados/avisados na sua
totalidade. A operadora, ao final de cada mês, reconhece os eventos ocorridos e não avisados
mediante a constituição da PEONA com base em nota técnica emitida pelos atuários.
n. Empréstimos e financiamentos
A Unimed Costa do Sol contraiu empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social-BNDES, avalizado pelo banco Itaú S/A. O empréstimo tem como objetivo
único apoiar financeiramente a construção do novo Hospital da Unimed na cidade de Macaé.
Os empréstimos são registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros
proporcionais até a data do balanço. Vide nota explicativa 16.
o. Imposto de renda e contribuição social
São calculados sobre operações com médicos não cooperados, rede assistencial credenciada
e sobre operações estranhas aos negócios da sociedade cooperativista.
p. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
• Ativos contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são
apenas divulgados em notas explicativas.
• Passivos contingentes: As contingências cíveis e trabalhistas são provisionadas quando as
perdas forem classificadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Para os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis há apenas
divulgação em notas explicativas. Os passivos contingentes classificados como perdas remotas
não são provisionados nem divulgados em notas explicativas.
• Contingências tributárias e obrigações legais: São registradas como passivos exigíveis,
independentemente da avaliação dos assessores jurídicos sobre as probabilidades de êxito
q. Normas contábeis adotadas para avaliação da recuperabilidade
O teste de avaliação da recuperabilidade (impairment) dos ativos financeiros e não
financeiros foi elaborado de acordo com as seguintes normas contábeis:
• NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro
• NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
•NBC TG 48 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração

• NBC TG 39 (R3) - Instrumentos Financeiros: Apresentação
• NBC TG 40 (R3) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação
• CTG 03 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação.
r. Alcance das normas contábeis
Analisou-se o Ativo da Unimed Costa do Sol tendo como meta apenas os valores relevantes,
pois a Resolução CFC 1374/11 - NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro estabelece entre as características qualitativas fundamentais
das informações contábeis-financeiras a relevância. Informação contábil-financeira relevante é
aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A mesma
resolução afirma que o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que fluam benefícios econômicos; enquanto que as despesas são
decréscimos em tais benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de
recursos ou da redução de ativos. Ou seja, todos os ativos são alvos de testes de Redução do
Valor do Ativo. Elegemos como parâmetro de relevância o percentual de 1% (um por cento) do
Ativo Total.
s.Procedimentos e critérios contábeis e financeiros aplicados
Fundamentos Conceituais:
• Valor recuperável/impairment:
O valor recuperável de ativo ou de unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor
justo e o seu valor em uso. O impairment é um instrumento contábil que aplica o princípio da
prudência na avaliação de ativos, utilizado para adequar o ativo a sua real capacidade de retorno
econômico. Significa dano, deterioração e desvalorização.
• Valor Justo:
O Valor Justo é o valor pela qual um ativo pode ser trocado, um passivo liquidado, ou um
instrumento patrimonial concedido, entre partes conhecedoras e dispostas a isso, em uma
transação em que não haja relação de privilégio entre elas. Uma boa forma para evidência do
valor líquido é o preço de mercado, considerando as despesas com baixa. O problema de utilizar
este método na mensuração dos valores encontra-se na definição de mercado ativo.
• Mercado Ativo:
Mercado ativo é um mercado no qual todas as seguintes condições existem: os itens
transacionados no mercado são homogêneos; vendedores e compradores com disposição para
negociar podem ser encontrados a qualquer momento para efetuar a transação e os preços
estão disponíveis para o público.
• Valor em Uso:
O Valor em Uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros que se espera vir a ser gerado
com um ativo ou uma unidade geradora de caixa. O cálculo do valor presente envolve os seguintes
passos: estimar as futuras entradas e saídas de caixa a serem obtidas pelo uso contínuo do ativo;

e aplicar a taxa de desconto adequada a esses fluxos de caixa futuros. As taxas de desconto
citadas são os juros livres de risco, representados pelo valor pago aos títulos públicos federais.
O cálculo do valor presente envolve os seguintes passos: estimar as futuras entradas e saídas de
caixa a serem obtidas pelo uso contínuo do ativo num prazo máximo de cinco anos.
As estimativas de fluxos de caixa não devem incluir: entradas ou saídas de caixa provenientes
de atividades de financiamento, ou recebimentos ou pagamentos de tributos sobre a renda. Os
fluxos de caixa futuros devem ser estimados para o ativo em sua condição atual. As estimativas
de fluxos de caixa futuros não devem incluir as entradas ou as saídas de caixa futuras estimadas
que se espere que ocorram de: futura reestruturação com a qual a entidade ainda não está
compromissada; ou melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo.
Unidade geradora de caixa:
É o menor grupo identificável de ativos que gera as entradas de caixa resultantes de uso
contínuo, que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou de
grupos de ativos.
t.Procedimentos e critérios contábeis e financeiros aplicados
Fundamentos Conceituais:
O novo Plano de Contas Padrão da ANS para operadoras, instituído pela RN 472/2021,
entrará em vigor a partir de 01/01/2022, e requer a adoção dos seguintes pronunciamentos
já emitidos, mas ainda não adotados até a data de emissão das demonstrações financeiras da
Unimed. A Unimed irá adotar os pronunciamentos a partir do exercício de 2022, sendo eles:
IFRS

CPC

Pronunciamentos

Data de entrada
em vigor - ANS

IFRS 16

CPC 06 (R2)

Arrendamentos

01/01/2022

IFRS 15

CPC 47

Receita de Contrato
com Cliente

01/01/2022

I. CPC 06 R2 (IFRS 16)
O CPC 06 R2 (IFRS 16) introduz um modelo de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Com relação à natureza das
despesas relacionadas com estes contratos, a IFRS 16 substitui a despesa linear de arrendamento
operacional com a junção do custo de depreciação dos ativos de direito de uso e da despesa
de juros sobre os passivos de arrendamentos, passando a registrar em despesas financeiras.
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros e operacionais.
O impacto sobre as demonstrações financeiras para o exercício 2022 ainda é desconhecido,
pois a Unimed está procedendo o levantamento de todos os contratos de arrendamentos.

II. CPC 47 (IFRS 15)
O CPC 47, conforme descrito no novo Plano de Contas da ANS, diz que o montante da
receita proveniente de uma transação é geralmente acordado entre a entidade e o comprador
ou usuário do ativo e é mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzida de
quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações concedidas pela entidade ao comprador.
Em 2022 a Unimed, em atendimento ao novo Plano de Contas, modificará a contabilização
da corresponsabilidade cedida, em que a operadora que presta o serviço à operadora de origem
do beneficiário, e também dos contratos em pós pagamento, onde passará a reconhecer a
despesa e recuperação de eventos e sinistros a liquidar no mesmo grupo de contas. Desta forma,
no grupo de receitas constará apenas a taxa de administração cobrada.
Nota 06 - Recuperabilidade dos Ativos
A redução ao valor recuperável dos ativos é reconhecida como perda, quando o valor de
contabilização de um ativo for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas
por redução do ativo, quando aplicáveis, são registradas no resultado do período em que forem
identificadas. A CPC em pauta, em conjunto com outras CPC’s, determina na essência que todos
os ativos são suscetíveis a redução do valor do ativo. Em 31 de dezembro de 2021 realizamos
testes em nossos ativos conforme descrito abaixo:
• Caixa e Equivalente de Caixa
Todos os nossos valores estão em instituições financeiras seguras, que não demonstram
significativas dificuldades financeiras e nem processos de falência. Embasamento CPC 01 (R1) e
CFC NBC TG 01 (R4).
• Valores a Receber
As Operações com Planos de Saúde e Assistenciais tiveram testes de redução do valor
do ativo seguindo as regras descritas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar através
da Resolução Normativa n° 435, itens 10.2.3.1 a 10.2.3.3. Os valores relevantes fora do grupo
de Operações com Planos de Saúde e Assistenciais seguem as premissas de constituição de
provisão para perda conforme estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
• Outros Ativos
Dentro de outros ativos, destacamos como valores relevantes os grupos de Terrenos,
Edificações, Máquinas e Equipamentos e Imobilizações em curso. Foram realizados testes para
identificação de possíveis perdas no valor recuperável dos ativos dos bens.
• A Cooperativa revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos relevantes
com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo
constituída provisão para perda procedendo aos devidos ajustes, quando necessário, do valor
contábil líquido ao valor recuperável. Em 2021, a cooperativa realizou o teste de imparidade
de seus ativos substanciais e não identificou perdas por redução ao valor recuperável que
justificassem ajustes além daqueles que já são realizados por força da legislação regulatória.

Nota 07 - Ativo Circulante
7.1. Disponibilidades
Descrição

2021

2020

11.920,21

10.397,26

964.128,58

690.147,92

Caixa
Conta Corrente

As disponibilidades são mantidas tendo como objetivo o atendimento de necessidades e
compromissos de curto prazo, não sendo objeto de investimentos ou outras finalidades.
7.2. Aplicações financeiras
Descrição

2021

2020

Aplicações Garantidoras

25.149.378,59

21.293.985,81

Aplicações Livres

18.052.025,10

48.370.515,12

A política da Unimed Costa do Sol relacionada a aplicação financeira é a busca pelas melhores
oportunidades no mercado, primando pelos investimentos mais seguros. Para tanto, as aplicações
financeiras estão alocadas em sua totalidade em títulos com indexadores pré-fixados.
Dentro dessa política, não temos intenção de investir em operações de risco como o mercado
de câmbio, bolsas de valores, derivativos ou qualquer aplicação que apresente volatilidade que
exponha algum tipo de risco aos ativos investidos. Além disso, realizamos aplicações apenas em
instituições financeiras seguras e consolidadas no mercado financeiro com observância às notas de
classificação de rating (Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s) que estejam bem classificadas ou com
situação financeira estável.
Nota 08 - Créditos de Operações com Assistência à Saúde
Descrição

2021

2020

Contraprestação Pecuniária em Pré-pagamento (a)

13.700.394,73

12.064.442,84

Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (b)

13.289.906,64

10.897.639,03

1.047.978,37

890.210,05

-11.874.153,38

-10.195.778,87

130.804,16

2.094.582,37

Participação Beneficiário em Eventos e Sinistros (a)
Provisão Para Perda Sobre Créditos
Outros Créditos de Operações com Planos

São avaliados no momento inicial pelo valor presente e deduzidos pela provisão para perda sobre
crédito de liquidação duvidosa, de acordo com as normas técnicas expostas na nota 5-g.

a. Idade de saldos contraprestação pecuniária em pré-pagamento
Contraprestação
pecuniária
pessoa física

Contraprestação
pecuniária
pessoa jurídica

Participação em
beneficiário em
eventos e sinistros

A vencer

181.750,74

1.023,87

230.345,67

01 Até 30 dias

912.870,56

1.410.478,05

111.796,12

31 Até 60 dias

413.496,53

55.009,08

3.473,47

61 Até 90 dias

207.178,72

24.971,49

20.962,52

4.216.313,00

6.277.302,69

681.400,59

-4.850.434,23

-6.303.299,59

-720.419,56

1.081.175,32

1.465.485,59

327.558,81

Vencimento

Mais de 90 dias
PPSC
SALDO

b. Idade de saldos contraprestação em corresponsabilidade assumida
Vencimento

Contraprestação de
corresponsabilidade assumida

A vencer

11.063.472,34

01 Até 30 dias

2.195.616,45

31 Até 60 dias

20.832,71

61 Até 90 dias

9.985,14

Mais de 90 dias

1.052.319,58

(PPSC)

-1.052.319,58

SALDO

13.289.906,64

Nota 09 - Créditos Tributários e Previdenciários
Descrição

2021

2020

Créditos Federais Curto Prazo

3.357.717,96

2.251.910,32

Créditos Federais Longo Prazo

1.107.078,60

2.654.247,96

Créditos Municipais Curto Prazo

100.180,33

86.890,85

Referem-se a créditos em que a Unimed Costa do Sol exerceu ou ainda exercerá o direito
de crédito até o término do exercício seguinte perante os órgãos fiscais.

Nota 10 - Bens e Títulos a Receber
Descrição

2021

2020

Estoques

14.801.544,98

12.092.295,90

Adiantamentos

11.408.219,75

5.900.133,83

Títulos a Receber

10.351.340,03

9.961.862,24

(-) Provisão Perdas Sobre Créditos

-5.364.359,80

(5.310.314,21)

Nota 11 - Depósitos Judiciais e Fiscais
Descrição
Depósitos Judiciais - Eventos e Sinistros (a)
Depósitos Judiciais - Tributos (b)
Depósitos Judiciais - Ressarcimento SUS
Depósitos Judiciais-Cíveis
Depósitos Judiciais - Trabalhistas/ Multas ANS

2021

2020

44.428,80

44.428,80

12.006.855,58

10.809.028,71

1.390.412,34

1.441.693,31

191.357,61

209.887,89

418.768,60

184.123,85

a) São depósitos judiciais relacionados aos aspectos assistenciais que estão em processo de
discussão judicial.
b) A Unimed Costa do Sol realiza depósitos judiciais sustentada pela Ação Declaratória Nº
0000434-86.2011.4.02.5116 (23/05/2011) e Nº 0000433-04.2011.4.02.5116 (20/05/2011),
onde é defendida a tese de não incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos
na relação interna com seus cooperados e na relação de intercâmbio com outras cooperativas
integrantes do sistema Unimed.
Nota 12 - Investimentos
Descrição

2021

2020

1.792.343,15

1.792.343,15

873.839,34

822.481,18

26.094,27

25.268,75

Central Nacional Unimed

1.297.175,28

1.297.175,28

Unicred de Macaé

680.038,27

680.038,27

Unimed Participações
Unimed Federação Rio de Janeiro
Unimed Seguradora

A Unimed Costa do Sol não tem participação majoritária em nenhuma das sociedades investidas.

Nota 13 - Imobilizado
Categoria

Valor Contábil
31/12/2020

Depreciações
e Baixas

Aquisições

Valor Contábil
31/12/2021

Imóveis
(Terrenos e
Edificações)

15.738.803

5.693.812,60

-

21.432.615,49

Instalações

768.419

103.140,80

155.309,92

716.250,15

Máquinas e
Equipamentos

8.863.914

2.634.405,28

2.134.737,42

9.363.581,39

Informática

2.731.547

447.968,81

617.707,99

2.561.808,30

Móveis e
Utensílios

2.595.826

657.619,88

836.049,69

2.417.396,31

286.390

-

70.506,03

215.883,82

Imobilizações
em Curso

90.241.303

26.448.705,85

-

116.690.008,56

Outras
Imobilizações

4.488.170

71.489,58

532.014,31

4.027.645,21

125.714.372

36.057.142,80

4.346.325,36

157.425.189,23

Veículos

TOTAL

Taxas aplicadas para depreciação:
Categoria
Imóveis (Terrenos)

Taxa depreciação anual
-

Instalações

10%

Máquinas e Equipamentos

10%

Informática

20%

Móveis e Utensílios

10%

Veículos

20%

Outras Imobilizações

21,33%

A Unimed Costa do Sol utiliza as taxas de depreciação acima e anualmente avalia os bens
relevantes para aplicação de depreciação específica, conforme NBC TG 27 - Ativo imobilizado,
item 51.

Nota 14 - Intangível
Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e controlados pela entidade 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.
Categoria

Valor Contábil
31/12/2020

Aquisições

Amortizações

Valor Contábil
31/12/2021

Sistema de Computação

376.551,78

53.600,43

289.786,34

140.365,87

Gastos com Certificação

0,00

-

-

0,00

11.542,34

249.881,77

49.446,04

211.978,07

388.094,12

303.482,20

339.232,38

352.343,94

Licença de Uso
TOTAL

No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas
corporativos, aplicativos e licenças de uso de software.
Nota 15 - Provisões Técnicas de Operações de Planos de Assistência à saúde
As provisões técnicas foram calculadas conforme descrito na nota referente às principais
práticas contábeis (nota 05) e de acordo com as determinações da Agência Nacional de Saúde
Suplementar dispostas em resoluções normativas pertinentes.
a. Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para outros prestadores de serviços é composta por
débitos à rede credenciada e rede contratada, débitos de atendimento realizado em intercâmbio
eventual e habitual, débitos com cooperados e reembolso de despesas a beneficiários.
Quadro abaixo apresenta a composição de idade de saldos dos eventos a liquidar
Eventos a liquidar
Vencimento

SUS

Prestadores

2.087.774,16

25.810.164,54

Vencidos de 01 a 30 dias

-

14.610,54

Vencidos de 31 a 60 dias

-

30,00

Vencidos de 61 a 90 dias

-

-

Vencidos de 91 a 120 dias

-

133,39

591.051,60

174.445,57

2.678.825,76

25.999.384,04

A vencer

Vencidos há mais de 120 dias
SALDO

b. A Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA é constituída através de Nota
Técnica Atuarial aprovada pela ANS através do Ofício nº 2252/2014/GGAME (GEHAE)/DIOPE/ANS
de 02 de dezembro de 2014, Processo nº 33902.818526/2014-48 e elaborado pela empresa
Prospera Consultoria.
Ao longo do exercício de 2021 houve modificações no coeficiente para garantia na consistência das
estimativas do cálculo. Atualmente o coeficiente para o cálculo da provisão é de 0,3231.
Nota 16 - Empréstimos e Financiamentos

Curto Prazo
Longo Prazo
SALDO

2021

2020

6.879.006,96

10.332.154,76

0,00

860.988,15

6.879.006,96

11.193.142,91

A Unimed Costa do Sol contraiu empréstimo junto ao BNDES por intermediação do Banco Itaú,
para viabilizar a construção do novo Hospital Unimed localizado no município de Macaé - RJ. A
taxa de capitalização obtida na contratação deste financiamento é a seguinte: 80% do principal
(TJ-462 BNDES + 3,20 a.a.) e 20% do principal (3,30 a.a. + Cesta de Moedas) e ainda, Spread
Bancário - Itaú de 0,90% a.a.
Nota 17 – Tributos e Encargos Sociais a Recolher

Descrição

2021

2020

Tributos e Contribuições a Pagar

2.627.465,08

2.207.113,36

Retenções de Impostos e Contribuições

5.085.341,16

4.368.293,21

Parcelamento de Tributos – Curto Prazo

737.864,16

737.864,16

Parcelamento de Tributos – Longo Prazo

913.865,18

1.282.797,26

Os encargos sociais e tributos a recolher pela Unimed Costa do Sol estavam compostos
conforme quadro.
Nota 18 - Fundos para Custeio de Despesas de Assistência à Saúde
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 Costa do Sol
participa de fundo mantido pela Unimed Federação Rio de Janeiro, CNPJ 31.432.792/0001-05.
Em 31 de dezembro de 2021 os valores registrados eram os seguintes:

Denominação do Fundo

Saldo Credor

Saldo Devedor

Unimed Federação Rio - PAC

0,00

482.463,78

Os recursos destinados para este fundo são geridos por uma instituição sólida e da qual a Unimed
Costa do Sol 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.
Nota 19 - Débitos Diversos
Descrição

2021

2020

Obrigações com Pessoal

9.270.143,40

8.126.859,25

Fornecedores

8.625.362,06

11.238.674,49

177.674,75

92.222,81

Outros Débitos a Pagar

3.842.748,49

3.215.791,73

Débitos Diversos – longo Prazo (a)

5.583.625,81

5.321.370,44

Depósito de Terceiros

Desta forma estavam representados os débitos diversos em 31 de dezembro de 2021.
a) A Unimed realizou entre os anos de 2008 a 2010 compensações de imposto de renda retido
na fonte de serviços prestados por pessoa física (código 0588), confrontado com créditos de
imposto de renda retidos pelos clientes cooperativa (código 3280). No entanto, alguns clientes
declararam indevidamente para receita federal sob o código 1708 (serviços prestados por
pessoa jurídica em geral), e não como crédito de cooperativa. O código declarado, de acordo com
a legislação, não permite compensação sobre débitos de imposto de renda de cooperativas.
Desta forma, a receita federal não homologou as referidas compensações. Por fim, a Unimed
Costa do Sol entrou com processo administrativo denominado ‘recurso voluntário’ que está sob
análise na Receita Federal.
Nota 20 Capital Social
Descrição
Capital Integralizado

2021

2020

26.946.290,65

22.719.204,52

Capital Subscrito

27.961.001,09

23.603.794,03

(-) Capital a Integralizar

-1.014.710,44

(884.589,51)

O Capital Social em 2021 está composto com a participação de 481 médicos cooperados no
quadro societário.
Nota 21 - Destinações do Resultado e Constituição de Fundos e Reservas

2020
Sobras Líquidas

19.581.169,58

Fundo de Assistência Técnica Educacional

(1.004.098,81)

Reserva Legal

(2.109.212,39)

Juros Sobre Fundo Cooperativo

(3.488.112,44)

Sobras à Disposição da AGO

12.979.745,94

Conforme regras descritas no Art. 28 da Lei n° 5.764/1971 e esclarecidas pela Resolução CFC
1.013/05, registramos acima nossa base para o cálculo de constituição do Fundo de Reserva,
FATES e destinações estatutárias:
Nota 22 - Cobertura de Seguros
Os bens da entidade estão cobertos por seguros em montante considerado adequado pela
Administração para a eventual reposição em caso de ocorrência de sinistros. As premissas de
riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações
contábeis e, consequentemente, não foram examinadas por nossos auditores independentes.
Nota 23 - Contingências Tributárias e Cíveis
Estão registrados valores em que a instituição reconhece as contingências passivas cuja
probabilidade de perdas esteja classificada como perda provável e, que a avaliação da probabilidade
e valores tenha elementos e evidências claras disponíveis para mensuração e, ainda, que tenha
relevância de seus reflexos na operação da instituição:
Para os processos judiciais classificados como perda provável a Unimed Costa do Sol realiza
provisão contábil ao valor equiparado, conforme determinado por legislação pertinente.
Descrição
Provisão para Ações Tributárias
Ações Cíveis
Ações Trabalhistas

2021

2020

19.074.934,83

17.962.327,59

8.943.016,60

8.461.242,62

7.783,46

37.639,67

A Unimed Costa do Sol é ré em processos judiciais e, de acordo com levantamento realizado pela
assessoria jurídica da entidade, os processos estão classificados conforme quadro acima. Além das
causas classificadas como perdas prováveis e que estão provisionadas, a entidade possui processos
de probabilidade de possível perda no montante de R$ 276.482,00.
Nota 24 - Processos judiciais
A Unimed Costa do Sol mantém ação declaratória na Vara Federal que possui sentença favorável
em 1ª instância para não incidência de PIS/COFINS sobre o Ato Cooperativo. Entretanto, por
medida cautelar, está depositando em juízo mensalmente a parcela objeto de discussão.
A cooperativa discute judicialmente a legalidade relativa a encargos com INSS pagos com base
no afastamento de 15 dias dos funcionários, aviso prévio indenizado, respectivo 13º proporcional
ao aviso prévio indenizado e adicionais de horas extras, noturno, insalubridade, periculosidade e
transferência referente ao processo judicial nº 0009192-36.2010.4.02.5101, perante a 24ª Vara
Federal da Comarca do Rio de Janeiro; Processo nº 0021107-77.2013.4.02.5101, perante a 30ª
Vara Federal da Comarca do Rio de Janeiro; e Processo nº 0021106-92.2013.4.02.5101, perante a
08ª Vara Federal da Comarca do Rio de Janeiro.
Nota 25 - Ajuste de Avaliação Patrimonial
No ano de 2021 não houve ajustes de avaliação patrimonial em decorrência da Lei 11.638/07 e
Lei 11.949/09.

Nota 26 - Garantias Financeiras
A Resolução Normativa n° 392, de 09 de dezembro de 2015, dispõe sobre a aceitação, registro,
vinculação, custódia, movimentação e limites de alocação e de concentração na aplicação dos
ativos garantidores das operadoras, que visam lastrear as provisões técnicas, no âmbito do
sistema de saúde suplementar. A resolução define regras a serem observadas na constituição do
lastro e vínculo de ativos garantidores para garantir o cumprimento da legislação e a solvência
da entidade. A Unimed Costa do Sol está de acordo com as exigências impostas e as garantias
estão sustentadas pelas aplicações em fundo dedicado a ANS sob custódia do Banco Itaú S/A.
Detalhe nota 07.b
Nota 26 - Precificação
1. Para fins da precificação de serviços assistenciais realizados na rede própria da Unimed de
Macaé aos seus beneficiários, é utilizada a mesma tabela de remuneração do intercâmbio
estadual e comumente utilizada para precificar e balizar os preços praticados pelo sistema
Unimed no estado do Rio de Janeiro e baseado nos seguintes aspectos:
I. A Tabela de preço quando comparada com a rede credenciada do sistema Unimed se equipara
aos preços de diária, taxas, materiais e medicamentos quando comparados aos hospitais
credenciados equivalentes:
II. O maior volume de atendimentos, excetuando os beneficiários próprios da Unimed, são
beneficiários em intercâmbio.
2. Portanto, considerando os itens acima, para fins de precificação da utilização de nosso
beneficiário em rede assistencial própria, utilizamos a tabela do intercâmbio estadual.
Além disso, para efeitos dos registros de custos assistenciais referente aos atendimentos de
beneficiários em nossa rede assistencial, realizamos a apuração dos custos conforme manual de
orientação contábil da ANS, conforme preconiza a RN435, anexo IV.
Aplica-se ao fim da apuração, déficit ou superávit no resultado das operações assistenciais
praticadas pelos nossos recursos próprios na proporção da receita auferida, ou seja, o resultado
é rateado entre custos assistenciais entre beneficiários próprios, clientes de intercâmbio
e clientes particulares.
Nota 28 - Segregação de Eventos
Rede
Própria

Rede
Contratada

Reembolso

Intercâmbio
eventual

Total de
Eventos

Correspons.
Cedida

Consultas

929.176,11

123.490,60

4.576,00

46.211,83

1.103.454,54

123.378,18

Exames

437.831,30

3.221.472,16

48.426,56

124.071,08

3.831.801,10

248.517,93

Terapias

22.422,30

1.940.922,94

817,83

3.491,17

1.967.654,24

33.858,52

4.663.894,02

1.436.062,62

43.385,13

914.379,27

7.057.721,04

636.687,45

191.828,14

149.586,25

63.149,29

434.064,25

50.911,70

Internações
Outros
Atendimentos

29.500,57

Demais
Despesas
TOTAL

48.055,96

3.347.105,96

13.155,37

304.789,07

3.713.106,36

2.673.880,90

6.130.880,26 10.260.882,42 259.947,14 1.456.091,71 18.107.801,53 3.767.234,68

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar intitulada cobertura assistencial, do Documento de
Informações Periódicas das Operadoras - DIOPS do 4º trimestre de 2021 estão consistentes com
os valores dos grupos 4111 - Eventos e sinistros conhecidos ou avisados e 3117 (-) Contraprestação
de corresponsabilidade cedida.
O quadro acima foi preenchido pelos valores líquidos de Glosas, Recuperações por coparticipação
e outras recuperações. Consideramos, para fins de demonstração, os gastos assistenciais da
modalidade preço pré-estabelecido - planos individuais/familiares depois da lei.
Nota 29 - Partes Relacionadas
Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que se relaciona de maneira relevante com a entidade.
A Unimed Costa do Sol realizou transações com partes relacionadas em condições equivalentes
àquelas usualmente praticadas no mercado e de acordo com o CPC 05(R3) e CFC NBC TG 05 (R3).
Destacamos entre as nossas partes relacionadas os nossos membros estatutários e as pessoas
jurídicas ligadas aos mesmos. Ao longo do ano foram realizadas transações com membros
estatutários na forma de pagamento de honorários, produção médica e cédulas de presença.
Os valores e prazos oferecidos para estes membros são condizentes com os usufruídos pelos
demais cooperados da nossa operadora e foram previamente aprovados em assembleia.
Nota 30 - Margem de Solvência
A operadora apresenta Margem de Solvência suficiente em relação ao disposto na Resolução
Normativa n° 451 da ANS.
Nota 31 - Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC
Na elaboração dos fluxos de caixa de investimentos e financiamentos consideramos ajustes
entre os saldos das contas patrimoniais para eliminar efeitos de variações que efetivamente não
representaram movimentação de caixa em conformidade com a NBC TG 03 (R3), aprovada pela
Resolução 1.296/10 do Conselho Federal de Contabilidade.
Nota 32 - Compartilhamento de Risco – RN430/2017
Conforme requerido no Art. 20 da RN 430, de 07 de dezembro de 2017, detalhamos abaixo os
tipos de transação e os volumes de recursos envolvidos concernentes às operações típicas
de compartilhamento de risco na forma de intercâmbio habitual em pós-pagamento entre as
Unimed’s Origem e Executora. A nosso ver, os riscos financeiros associados não são relevantes
já que o processo de intercâmbio é regulado pela Unimed do Brasil e pelas Câmaras de
Compensação com anuência de todas as Unimed’s participantes, havendo, ainda, um conjunto
robusto de regras e políticas previstas no Manual de Intercâmbio Nacional do Sistema Unimed.

O compartilhamento de risco se dá da seguinte forma:
Como Unimed Prestadora:
Conforme requerido pela RN 430, quando ocorre o atendimento por esta Unimed, 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 e as faturas
emitidas são contabilizadas como “Contraprestações Emitidas de Assistência à Saúde”, grupo
311112 do Plano de Contas da ANS.
Como Unimed Origem:
Os custos dos procedimentos realizados por beneficiários desta Unimed em outras Operadoras,
de forma habitual, conforme requerido pela RN 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.
Os montantes transacionados em 2021 e 2020 foram os seguintes:
Conta

2020

2019

311112-Cobertura Assist. Preço pós-estabelecido

208.695.224,17

147.376.654,59

411112/411512-Cobertura assist.
preço pós-estabelecido

173.466.672,15

130.759.169,16

3117- Contraprest. Corresponsabilidade. Cedida

(49.760.715,99)

(37.601.147,86)

Descrição
Contribuições para os fundos
Despesas reembolsadas/ressarcidas

2020

2019

2.091.900,51

3.285.226,46

112.326,13

109.922,01

Macaé - RJ, 31 de dezembro de 2021.

Rosilene Barcelos
Contador Responsável
CRC/RJ 076433-O

Tales Azevedo dos Santos
Diretor Presidente
CPF 480.516.597-91

PARECER

Auditoria

BALANÇO

Social
Exercício de 2021

BAUER
Auditores Associados
R.N.: 253/2022 – MG

CLIENTE:

UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE - UNIMED COSTA DO SOL

ASSUNTO: RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O
BALANÇO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021

DATA

: 31.05.2022

BAUER AUDITORES ASSOCIADOS
Belo Horizonte – MG – Rua Bernardo Guimarães, 2717 – Salas 1001 e 1002 – Lourdes – Cep 30.140-082
Fone: (31) 3295-2837, Fax (31) 3295-2815
bauerauditores@bauerauditores.com.br

Costa do Sol

