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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE
COOPERATNA DE TRABALHO MEDICO LTDA ANS N' 34.570-9
EXERCÍCIO DE 2019
Apresentação
Contexto Operacional
A Unimed Conselheiro Lafaiete Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. iniciou suas
operaçõesem 10/07/1980. conforme registro na ANS - Agência Nacionalde Saúde
Suplementar sob a n' 34-570-9 e tem por objetivos a defesa económica e social do
trabalho de seus cooperados: promovendo contratos para a prestação de sewiços
assistenciais médico-hospitalares individuais, familiares e coletivos bem como operar e
comercializar os planos privados de assistência à saúde nos termas da legislação
aplicável
A Unimed Conselheiro Lafaiete fechou a ano com uma receita operacional líquida de R$
167.323.287.58.Os custos assistenciaisficaram em R$ 132-256.994,47e as despesas
operacionais em R$ 25.056.580,03. O resultado líquido foi de R$ 1a.009.713.08. sendo
R$ 825.905.81 destinado ao FATES. R$ 1.007.628.88 ao Fundo de Reserva e R$
926.827.75 integralizado ao capital social dos cooperados referente juros de 12%. E
revertido ao resultado RS 388.667,09 referente utilização do FATES. A disposição da
assembleia ficará R$ 7.638.017.73.

A Política de Destinação de Sobras ou Perdas da Unimed Conselheiro Lafaieü
Cooperativa de Trabalho Médico Lida. permanece inalterada e prevê o rateio entre os
coopeíadas na proporção da produção médica ou inmrporação às reservas legais
Quando há perdas a valor da peida é absorvida pela reserva legal no encerramentodo
exercíciodaANS
Encermmoso ano com uma sinistralidadede 81 .54%, valor acima do ano anterior que
fai de 81 .41%. Nosso consente desafio é reduzir esB percentual. para isto, contamos
com o apoio de cada cooperado- É necessário que todos atuem com responsabilidade
visando a garantia. segurança e qualidade no atendimento aos clientes. mas cientes de
que são donos da Cooperativa e que é fundamental zelar por sua sustentabilidade e
perenidade.
A valorização do médico sempre foi uma prioridade. Em 2019. reajustamas.as valores
pagos para consultas e honorários, além de termos ampliado a política de incentivo ã
participação das cooperadas em eventos promovidos pela Cooperativa através do
Programa de Bonificação do Coaperado, assumindo assim. observados os critérios
estabelecidos no Programa, o pagamento da anuidade do CRM dos mesmos

Melhoramosainda mais os nossos recursos próprios. oferecendo aos nossos clientes
atendimentos eletivos em diversas especialidades no Centro de Especialidades
Médicas.Iniciamos em nossa Rede de Prestadores o Programa de Qualificação Score
Rede, com o objetivo de contribuir com melhorias para garantir a mesma qualidade aos
beneficiários.onde quer que ele sela atendido. O resultado pode ser medido por meio
da Pesquisa de Satisfação que realizamos com os clientes. quando 84% afirmaram
estar satisfeitos com a Unimed Conselheiro Lafaiete.
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Trabalhamos incessantemente para cumprirmos as metas definidas no Planejamento
Estratégico, além de darmos continuidade aa processo de Acreditação iniciado no final
de 2018. Construímos e revisamos todas os processos da Cooperativa, atuando na
melhoria contínua dos mesmos. a fim de conquistarmos em 2020 Q Selo Ouro do
Programa de Acreditação de Operadora de Planos Privados Assistência à Saúde da
ANS (RN 277) e a IS0 9000

Cientes da importância da Gestão de Pessoas, a Caaperativa segue investindo no
desenvolvimentode competências. capacttando seus profissionais e oferecendo
diversos cursos voltados para assuntos técnicos relacionados aos processos diários

atendimentoaa cliente. aos sistemas utilizados e ainda focado nas relações
interpessoais, para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Nesta
perspectiva. implantamos o Programa de Qualidade de Vida do Empregado que tem por
objetivo estimular a educação em saúde par meio de atividades orientadas por equipe
multiprofissional. contribuindo para a mudança de maus hábitos e a manutenção de um
comporbmento saudável. O resultado da pesquisa de clima organizacional realizada no
ano de 2019 demonstra através que estamos gradativamente alcançando melhores
níveis de satisfação. Em 2019 o resultado foi de 88,8%, 2,42% maiorque o ana de 2a18
que füi de 86.7%.
Para o ano de 202a. o mapa estratégicofoi traçado e a perspectiva é otimista. Foram
definidos importantes objetivos estratégicos. Entre as metas estabelecidas estão temas
ligados ao fortalecimento da governança corporativa e a implantação da LGPD(Lei
Geral de Proteção de Dados), a manutenção do equílibrio económico-financeiro, a

geraçãode valor para os cooperados.bem como a satisfaçãodas clientese o
desenvolvimento dos colaboradores

Agradecemos o apoio dos cooperados, colaboradores. beneficiários...conselheirose
parceiros. que contribuíramdireta ou indiretamente para os bons resuKadosda nossa
Cooperativaem 2019
ConselheiroInfaiete, a7 de fevereiro de 2020
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SebastiãoAlves de Sóuza Júnior
DiretorPresidente
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LulaRicarda MarfinsRibeiro
DiretorAdministrativoFinanceiro
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UNIHED CONSELHEIRO IAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHA MÉDICO LTDA
BALANÇO PATNMONnl LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
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UNIMED CONSELHEIRO LAFAiETE COOPERATIVA DE TRABALHA MÉDlçQ LTnA.
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UNIMED CONSELHEIRO LAFNETE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDicO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 201B
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UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
METIDO DIRETO

A$ Notas Explicativas sàa parte Integrante das demonstrações contábeis

('} Rege-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito'. mais o montante de aplicações financBiMSnào
garantidoras das provisões têcnius e/au vinculadas a garantiasjudiciais: isto é, aplicações sem cláusula estdtiva de
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UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS LEVANTADAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

VALORES EM R$
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA. iniciou suas operações em 10/07/1980, conforme registro na ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar sob o no 34.570-9 e tem por objetivos a defesa
económica e social do trabalho de seus cooperados, promovendo contratos para a
prestação de serviços assistenciais médica-hospitalares individuais, familiares e
coletivos bem como operar e comercializar os planos privados de assistência à
saúde nos termos da legislação aplicável
E seu objetivo ainda a educação cooperativista de seus cooperados e a participação
em campanhas de expansão do cooperativismo e de modernização de suas
técnicas

NOTA 2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A entidade atua na operação de planos de saúde. firmando, em nome dos
associados, contratos de prestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas a
serem atendidos pelos médicos associados e rede credenciada
NOTA 3 - APRESENTAÇÃO DAS OEmoNSTKACões CONTÁBEiS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos
da legislação cooperativista(Lei n' 5.764/71} e no que couber, às normas relativas
as sociedades por ações(Leí n' 6.404/76) e alterações posteriores como a Lei n
11.638/07. e obedecem ainda a legislação emanada pela ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar. conforme plano de contas estabelecido pela RN 435/2018,
como também parcialmente os aspectos relacionados às Leis n' 11.638/2007 e
11.941/2009 e as regulamentações do Comitê de Pronuncíamentos Contábeis
aprovadas pela ANS. A entidade também atendeu os quesitos da NBCT l0.21, na
formatação das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão
sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2018, de forma a
permitira comparabilidade
NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações
contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2019 foram as seguintes

a) Apuração do resultado
O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos
exercícios- As

Contraprestações

Efetivas

são

apropriadas

à

/

receita
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considerando-se o período de cobertura do risco. pro mfa fempods, quando se
tratarem de contratos com preços preestabelecidos.Nos 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
b) Regime de Escrituração
A cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A

aplicação desse regime implica no reconhecimentodas receitas, custos e
despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo
recebimento ou pagamento.

c) Ciclo operacional
Os ativos e passivos circunscritos em um período previsto até o final do exercício

seguinteestão classificadoscomo curto prazo e os excedentescomo longo
prazo

d} Aplicações financeiras
Estão demonstradas ao valor de aplicação acrescidas dos rendimentos auferidos
até a data do encerramento do exercício. A entidade constituiu ativos
garantidores com aplicações financeiras para lastrear as provisões técnicas. cuja
movimentação segue regras estabelecidas pela ANS. As aplicações financeiras
são avaliadas pelo seu valor justo

e) Contas a Receber e Provisão para Perdas Sobre Créditos
As provisões para devedores duvidosos estão constituídas em montante
considerado suficiente para fazer face às 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 Capitulo l do Anexo

1.itens l0.2.3.1 a l0,2.3.3 da ResoluçãoNormativa n' 435 da ANS e transcritos
abaixo:

10.2.3.1 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 referente ao contrato deve ser pravisionada.

l0.2.3.2 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 deve ser provisionada

l0.2.3.3 Para os créditos de operações não relacionadascom 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 referente ao contrato deve ser provisionada.

f) Estuques
Estão avaliados pelo custo de aquisição através do método de custa médio
ponderado reduzido por estimativas de perdas para ajusta-los ao preço de
mercado.
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g) Investimentos
São avaliados pelo custo de aquisição. Entendemos que os valores das
investidas não necessitam de provisão no encerramento do exercício

h) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é
calculadapelo método linear com base nas taxas admitidaspela legislaçãodo
impostode renda
Com base nas alterações e pronunciamentoscontábeis o imobilizado passou a
abranger os bens que não são de propriedade apenas da entidade. mas sobre os
quais a mesma tenha o controle, riscos e benefícios
O saldo da reserva de reavaliação. conforme facultado pela Lei n' ll .638/Q7será
mantido até sua completa amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado.
i) Atino 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
atívos intangíveis gerados intemamente são reconhecidos no resultado do
período. Os atívos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo
com sua vida útil económica estimada e, quando são identificadas indicações de
perda de seu valor recuperável,são submetidosa teste de avaliação do valor
recuperável, assim como os ativos com vida útil indefinida

j) Avaliação do Valor Recuperávelde Ativos ateste de "impairment')
A administração revísa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o
objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável,
sendo constituída provisão para perda com o ajuste. quando necessário, do valor
contábil líquido ao valor recuperável

k) Provisões técnicas de operações de assistência à saúde
As provisões técnicas foram calculadas de acordo com as determinações da
Resolução Normativa n' 393 e alterações posteriores e de acordo com Nota
Técnica Atuarial Própria para a Provisão de Eventos OcorHdos e Não Avisados -PERNA. Já a provisão de eventos a liquidar é calculada com base nas futuras de
prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebidas pela
operadora 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

indireta. ou ainda da análise preliminar das despesas médicas confonne
estabelecido pelas Resoluções Normativas n' 393/2015 e n' 435/2018 e
alteraçõesvigentes
1) 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,
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de intermediaçãoda transmissão,direta ou indiretamentepor meio de terceiros.
ou da análise preliminar das despesas médicas

Como parte dessas faturas não são apresentadasdentro do período da sua
competência, há eventos realizados nestes prestadores e cooperados que não

são cobrados/avisadosna sua totalidade. A operadora,ao final de cada mês,
reconhece os eventos ocorridos e não avisados mediante a constituiçãoda
PEONA - Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.

m) Plano de Contas
O Plano de Contas utilizado pela entidade é o estabelecido pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da Resolução Normativa n' 435.

n) Imposto de Renda e Contribuição Social
São calculados sobre operações com não-cooperados(ates não cooperativos)

o) 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 cam
êxitos prováveis são apenas divulgados em notas explicativas.

Passivos Contingentes: Com exceção das contingênciastributáriase
obrigações legais. as demais (Cíveis e Trabalhistas) são provisionadas quando
as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem

mensuráveiscom suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados
como perdas possíveis são apenas divulgados em notas explicativas e os
passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisíonados
nem divulgados
Contingências Tributárias e Obrigações Legais: São registradas como
exigíveis. independentemente da avaliação dos assessores jurídicos sobre as
probabilidadesde êxito
NOTA 5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Referem-sea aplicações em títulos de renda fixa mantidos até o vencimento
registradosao custo de aquisição acrescidos dos rendimentosauferidos,os quais
estão registrados no resultado do exercício. conforme demonstrado

Descrição
Garantidoras de Provisões Técnicas
Total

2019
2018
9.179 .215.04 8.767.255.84
15.505.488.17 9.917.146,48
24.684.703,21 18.684.402.32
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NOTA 6 - CRÉDnOS DE OPERAÇÕESCOM PLANOS OE ASSISTÊNCIAÀ
SAUDE
A composição dos Crédfos de Operações com P/anos de .4ssfsfêncü â Saúde está
representada pelas contas demonstradas a seguir:

0

Desc

+) Contraprestação Pecuniária a Receber
Provisão
Perdas Sobre créditos -- PPSC
nsabilídade Assumida
(+)Contraprestação
Co

+) OutrosCréditosOi

lções de Assist. Med.Hos

Total

2019
2018
6.860.486.52 6.496,645.93
175.938.62
260.869.88
2.279.395,60 4.434.198,01
186.857.39
132.434.07
9.150.800.89 l0.802.408.13

NOTA 7 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE
ASSISTENCIA A SAUDE

A composição das Créditos de Operações de Assistência à Saúde Não
Relacionados cam Planos de Saúde da operadora está representada pelas contas
demonstradasa seguir:

Descrição
+) Contas a Receber Presa.de Será. Méd. Hosp
+) Intercâmbio a Receber
Provisão ra ralas sobre créd ítos -- PPSC
Total

2019
123.582.72
5.808.174.72
103.697.71
5.828.059,73

2018

462.018.22
1.657.680.55
57,664.41
2.062.034.36

NOTA 8 - BENS E TÍTULOS A RECEBER
A composição dos Bens e Títulos a Receber da operadora está representada pelas

contasdemonstradasa seguir:
2019

Descrição

266.131
.34

Est
Adiantamentos a Funcionários

Adiantamentoa Prestadoresde Servil

Assistenciais

Adiantamentos a Fornecedores

Títulosa Receber
Total

858.81
3.Q32.207.01

2018
227.322.35
2.054.21
1 .782.497.43

174.629,42
215.850.57
13.466.1 1
1 58.827.93
3.632.654,51 2.241 .190,67

NOTA 9 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
Representam os depósitos judiciais feitos pela cooperativa compreendidos pelos
seguintes saldos
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Descrição
Depó

Pls

fitos COFINS
Tributos Muni
IS
óstto ISSQN
Processos Cíveis
INSS s/ Cédula de Presenl
INSS
[)eoósitos Judiciais -- Ressarcimento ao SUS
De
Judiciais-- TSS
D

DepósitosJudicíais-- MultasANS
Total

2019
385.655 38
779.947 71
34.353 89
51,719 33
24.045 96
32.814 70
11.099 53
392.71 3 87
86.906 8
367.902 00
1 67.158 5

2018
385.655.38
779.947.71
34.353.89
51,719.33
24.045.96
32.814.70
1 1 .099.53
339.092.21
32.304.06
367.902.00
.058.934,77

NOTA 10 - CONTA CORRENTE COM COOPERADOS
A Unímed Conselheiro Lafaiete Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, fez uso dos

benefíciostrazidos pelaIN/DIOPEna 20. tendo levado este assunto ao
conhecimento dos cooperados através da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária

ocorridaem 26 de março de 2009. O valor repassadoaos cooperadosrefere-seà
COFINS dos exercícios de 1997 a 2002. consolidados no parcelamento da Lei n'
11.941J2009, cujo montante é de R$ 2.427.717.67 (R$ 2.841.456.61 em 2018)
NOTA l l - INVESTIMENTOS
Os investimentos compreendem participações em outras empresas, notadamente
cooperativas. e foram avaliados pela custo de aquisição. São eles:

Investidas
Central Nacional Unimed
Sicoob Credicom
Federa
Intrafederatíva Inconfidência Mineira
UnimedTran arteAeromédica MG Ltda.
Federação MG Fundo Mútuo
Investimento Unimed Federação Minas {AFAC
Fundo Contingências e Oportunidades
Federação Interfederativa Estado Minas Gerais
Total

2019
373.699.39
1 01 .602.56
291 .879.84
14.225.26
158.310,91

2018
176.630.03
65.996.14
233.295.14
14.225.26
121 .035,79

65.621,03

30.721
,64

389.567.99
1 .394.906,98

290.004.90
931 .908,90
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NOTA 12 - IMOBILIZADO

Em 31 de dezembrode 2019 o ativo mobilizado da entidade estava assim
composto:
tens
:a$GaÇÕes

Taxa
4%

Segue abaixo quadro de movimentação do ativo imobilizado no ano de 2019
2018

D""içã'

l c :l li
LIqUida

42912&a)

errenOS

NOTA 13 - RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS
A redução ao valor recuperável dos ativos é rewnhecida como perda, quando o
valor de contabilização de um ativo for maior do que Q seu valor recuperável ou de
realização. As perdas por redução do atino, 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 2019 realizamos testes em nossos ativos
confaíme 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 (Resolução CFC

1.196/09- CPC38 - pontos59 "a"e "b").
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

Nomativa n' 435. itens l0.2.3.1 a l0.2.3.3. Os valores relevantesfora do
grupo de Operações de Crédito com Planos de Saúde e Assistenciais
foram testados para fins de redução do valor desses atívos.

4

//

/
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Outros Ativos - Dentro de outros ativos. destacamos como valores
relevantes os grupos de Terrenos, Edificações,Veículos, etc. Nossos
testes não indicaram a necessidade de redução dos valores contábeís.
NOTA 14 - INTANGÍVEL
No atino intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de
sistemas corporativos e aplicativos e licenças de uso dos mesmos. Os gastos
diretamente associados a soRwares identificáveis e controlados pela entidade e que.
provavelmente, gerarão benefícios económicos maiores que os custos por mais de

um ano. são reconhecidos como atívos intangíveis. Os gastos associados ao
desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas
na medida em que sáo incorridos.
Em 31 de dezembro o Ativo Intangível estava assim composto
DeSCriÇãO
Sistema Ce COmpUlaçãQ

NOTA 15 - PROVISÕES TÉCNICAS
As provisões técnicas foram calculadas conforme descrito na nota referente às
principais práticas contábeis.
2019

Descrição
Provisão de Prémios/Contraprestações náo
Ganhas -- PPCNG
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - SUS
Provisãode Eventos/Sinistrosa Liquidar para
Outros Prestadores de Se
is Assistenciais
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não

Avisados(PEONA)(a}
Total

2018

7.470.622,32

7.089.321
,57

4.030.238,59

3.517, 877.66

7.283.183
.61

5.763.499.99

3.291.380.65 1 3.643.392.17

22.075.425,17
1 20.014.091
,39

(a} A Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados(PEONA) passou a
ser contabilizada através de Nota Técnica Atuarial Própria. aprovada pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar através do Ofício n' 1756/2015/GGAME
(COATU)/DIOPE/ANS,de 30 de setembro de 2015
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NOTA 16 - OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Refere-se ao intercâmbio a pagar pela corresponsabilidade transferida pelo
compartilhamentode risco previsto na RN Ro430 da ANS
Desc
orai de Planos de Assistência à Saúde
Total

2019

24
1 .51 1 .238.24
1.511

2018
524.888.26
524.888,26

NQ.[A.J7..=DÉBnOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO
RELACIONADOS COM PLANOS DE SAUDE DA OPERADORA
Refere-se a valores a pagar pelo atendimento eventual prestado a clientes de outras
operadoras. demonstrado a seguir:
Descri Q
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não
com Planos de Saúde da Operadora
Total

2018

881-901.26
881.901

NOTA 18 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2019

Descrição

Tributose Contribu

S

de Impostos e Contribui

Parcelamento
de Tributose Contríb
Total

681 .914.71

2018
690.692.84

735.886.20
2.427.717,67
3.845.518,58

649,571.93
2.841.456.61
4.181.721.38

[a) Refere-se ao parce]amento da Lei no 11.941/2009 consolidado em julho/2011
estando assim dividido:
2019
502.286.28

Curto Prazo

o Prazo

1.925.431
.39

2018
487. 106.76
2.354.349.85

NOTA 19 - DEBITOU DIVERSOS
A composição dos Déóffos Dfvenos está representada pelas contas demonstradas
abaixo. O aumento do saldo da Conta de Depôs/fos de Beneficia/fos e Teneá'os
refere-se a adiantamento realizado por operadoras de planos para suprir o aumenta
do atendimento dos beneficiários na Fundação Ouro Branco.

Descrição
Obrigações com Pessoal
Fornecedores
Depósitos de Beneficiários e Terceiros

Total

2019
797.540.81
442.752.94
258.293.64
1 .498.587,39

2018
587.1 64.51

445.528.26

2.016.921.73
3.049.614,50
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NOTA 20 - PROVISÕES JUDICIAIS
A Unimed Conselheiro Lafaíete Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. constituiu
provisões para cobertura das contingências abaixo

Descrição
PIS s/ Fatoramento
COFINS
Taxa de Saúde Suplementar
NSS Caucionado -- Cédula de Presenl
Outras Con
ências Tributárias
INSS
SSQN
Tributos Municipais
Provisãopara Ações Cíveis
Multa AdministrativaANS

Total

2019
385.655.38
779.947.71
86.906.18
32.814.70
42.000.00
11.099.53
51.719.33
34.353.89
273.406.63
367.902,00
.065.805,35

2018
385.655
1 .779.947
32.304
32.814
42.000

38
71

06
70

00
11.09953
51.719 33
34.353 89
282.198 24
367.902 00
3.019.994 84

NOTA21 - CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está representado pela participação de 302 cooperados(303
cooperadosem 2018), atingindo o montante de R$ 8.802.790,02(RS 7.830.380.35
em 2018)

NOTA 22 - RESERVAS
Estão assim constituídas
Reses aS de Rea.'al açã0
FUnCQde ReSerVa
FATOS

(a) RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Apresenta o saldo da reavaliação do imobilizado constituída em 1998 cuja
realização ocorre através da depreciação ou baixa dos bens reavaliados.
tb) FUNDO DE RESERVA
O Fundo de Reserva é constituído pela destinação de 10% das sobras líquidas do
exercício

(c) FATES
O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES é constituído pela
destilação de 5% das sobras líquidas do exercício e pela destinação do resultado
apurado nos ates não cooperativos.

r/
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(d) FUNDO ESPECIAL PARA INTERNAÇÕES DE ALTO CUSTO
O Fundo Especial para Intemações de Alto Custo foi criado na AGO de 15/03/2005,

com o objetivo de garantir a cobertura parcial das despesas decorrentes das
internações de alto custo

(e) FUNDOPARA EQUALIZAÇÃODA MARGEMDE SOLVÊNCIA

O Fundopara Equalízação
da Margemde Solvência
foi criadona AGOde
26/02/2015. com o objetivo de garantir a suficiência do património liquido. em
cumprimento às determinações da Agência Nacional de Saúde, constantes no art. 6o
da RN 209/2009 e alterações posteriores
(0 RESERVA PARA CONTINGENCIAS JUDICIAIS
O Fundo Especial para Contingência Judicial foi criado na AGO de 22/03/2018
NOTA 23 - CONSTITUIÇÃO DE FATES E FUNDO DE RESERVA

Conformeregras descritas no Art. 28 da Lei n'n' 5.764/1971e esclarecidaspela
Resolução CFC 1.013/05, registramos abaixo a nossa base para o cálculo de
constituição do Fundo de Reserva e do FATES.
Descrição
Resultado do Exercício -- DRE
Resultado de Ates Nãa Cooperativos destinados
ao FATES - Art. 87 da Lei 5.764/71
do FATES
Sobras e Perdas do Exercício
Fundode Reserva 10%
FATES- 5%
Juros # ca
12%
da Assembleia
Sobras à dís

2019

l0.009.713,08

(322.091
,37)
388.667.09
l0.076.288.80

1.007.628.
88'
503.814
'926.827.75
7.638.017.73

2018
5.251.224
(132.743,03)

5.118.481
.19
'511.848.1
55.924
3.528.616.76

NOTA 24 - COBERTU RA DE SEGUROS

Os bens da Unimed Conselheiro Lafaiete Cooperativade Trabalho Médico Lida
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 escapo de auditoria das
demonstrações contábeis e, consequentemente. não foram examinadas por nossos
auditores independentes.
NOTA 2S - CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E CÍVEIS

A Unímed Conselheiro Lafaiete é ré em 41 processos judiciais sendo lO
classificadoscomo perdas prováveis no valor de R$ 315.406.63e outros 31
classificadoscomo perdas possíveis no montante de R$ 2.689.128,84. O montante
considerado como provável está provisionado na sua totalidade.
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NOTA 26 - GARANTIAS FINANCEIRAS

A Resolução Normativan' 392 da ANS estabelecea necessidadede estabelecer
garantias financeiras para as provisões técnicas efetuadas exigidas pela ANS.

A Unimed Conselheiro Lafaíete Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.. possuía em
31 de dezembro de 2019 aplicações garantidoras de provisões técnicas nas
seguintes Instituições Financeiras

Aplicações Vinculadas
Caixa Económica Federa
Banco Santander (B
S/A
Sicoob Credicom

Total

2019
1 .434 .354.88
2.297.Q33,27
5.447.826.89
9.179.215,04

2018

1.369.61
5.63
2.193.935.24
5.203.704.97
8.767.255,84

NOTA27 - PRECIFICACAO
Os critérios de rateio utilizados na rede assistencialprópria que opera no mesmo
CNPJ da operadora foi o seguinte: rateio dos custos com base na relação percentual
das receitas dos atendimentos prestados aos beneficiários da operadora e dos
atendimentos particulares de acordo com a tabela de preços praticada. Não foi
regístrada qualquer despesa do pronto atendimento como despesa administrativa,
ainda que relacionada à água, energia elétrica ou qualquer outro gasto com
funcionamento. A operadora mantém controle gerencial dos atendimentos aos seus
beneficiários onde consta o CPF do beneficiário, o procedimento efetuada, a data e
a precificação, de acordo com o preço que a operadora pratica com atendimentos de
pacientes que não são beneficiários dos planos de saúde comercializados por ela.
NOTA 28 - SEGREGAÇÃO DE EVENTOS
Ã aii+fibuição dos saldos da quadro auxiliar intitulado EVENTOS MÉDICOHOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HC)SPITALAR do Documento de
Informações Periódicas -- DIOPS está consistente com os valores do grupo 41 ll .
O quadro abaixo foi preenchido com os valons líquidos de Glosas, Recuperação por
Coparticipação e Outras Recuperações
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido
Individuais/Familiares pós Lei n' 9.656/1998
DeSÇHÇãa

CQn$UIU

l

Exarne$

Carteira de Planos

Terapias

Medica
2 464 044 54
Rude
C)On'Btaaa

3b 195 27

426 8:4 7 l

228d4730

' 69472a 93 l$277662
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NOTA 29 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramentodo exercício social e de
elaboração das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019 que
pudessem afetar as informações divulgadas. bem como a análise ecanõmica e
financeira
NOTA 30 - 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(RI) e CFC NBC TG -05 {R3). Destacamosentre as nossas partes
relacionadas os nossos membros estatutários e as pessoas jurídicas ligadas aos
mesmos. Foram realizadas transições 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 31 - MARGEM DE SOLVÊNCIA

A Unimed Conselheiro Lafaiete Cooperativade Trabalho Médico Ltda. apresenta
Margem de Solvência suficiente em relação ao disposto na Resolução Normativa n
209 da ANS alterada pela Resolução Nomlativa n' 313 de 23 de novembro de 2012.
NOTA 32 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAiXA=OEÇ
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 confonnidade com

a NBCTG 03 (R2)
NOTA 33 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não ocorrerameventos entre a data de encerramentodo exercíciosocial e de
elaboração das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019 que
pudessem afetar as informaçõesdivulgadas, bem como a análise económica e
financeira.
NOTA 34 - COMPARTILHAMENTO DE RISCO {RN 430/2017) - INFORMAÇÕES
SOBRE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA E CORRESPONSABILIDADE
ASSUMIDA EM 2018 E 2019

A Unimed Conselheiro Lafaiete Cooperativade Trabalho Médico Ltda.. conforme
requeridopela RN 430. de 7 de dezembrode 2017. adotou a nova forma de
contabilização das operações de compartilhamento da gestão de riscas envolvendo
operadoras de planos de assistência à saúde.
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A edição da RN Ro435. de 23 de novembro de 2018. possibilitou que a escrituração
contábil a partir do exercício de 2019 contemplasse a segregação das despesas

com eventos índenizáveis referentes a carteira própria e aos atendimentospor
corresponsabilidade assumida, bem
como as
contraprestações de
corresponsabilidade cedida(valor excludente da receita que corresponde aos
eventos indenizáveis relativos aos atendimentos prestados por outras operadoras
em corresponsabilidade), de acordo com as diversas modalidades de contratação e
de preço(preestabelecida ou pós-estabelecido)

A edição da RN 446, de 01 de novembrode 2019, acrescentouo artigo 3'-A e um
Capítulo V ao Anexo da RN n' 435, de 2018. que estabelece às operadoras

informarem a segregação dos valores contabilizados em 2018 referentes às
contraprestações de corresponsabilídade cedida e às despesas assistenciais
respectivamente grupos 31 171 e 41 11 1
a) segregação dos saldos contábeis do exercício de 201 8 referentes ao grupo 31171

Contraprestaçãode CorresponsabilidadeTransferida de Assistência Médico
Hospitalar, de acordo com o desdobramento contábil para esse grupo implantado a
partir de 2019 pela Resolução Normativa n' 435/2018
b) segregação dos saldos contábeis do exercício de 2018 referentes ao grupo 41 111
Despesa com Eventos/ Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência Médico
Hospitalar.de acordo com o desdobramentocontábil para esse grupo implantado a
partir de 2019 para 41 IXI pela Resolução Normativa n$435/2018;

Para atender o nomlativo vigente a segregação da escrituração contábíl dos
lançamentos de corresponsabilidade é apresentada nos seguintes quadros:
CantraprESUÇÕeSde
carrnponsab i idade Cedida de

assistência MédiCO Hospitalar
IgrUP031171}
l

CObeÜHra A$sisbnçial

CQm

reçnPreeShbeleCda
' 2 PTHnaSIna AmuaS :an
dePoi$daLe

ares

l 3 PanOS CaletFdJSpor AaeSâ0

dele

4
L/
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2.6- PlanosColetivos
Empresariais
depoisda Lei
Total

Eventos/Sinistros
conhecidos ou avisados de
assistênciaà saúde médico
Hospitalar(grupo41lxl)
1 - Cobertura Assistencial
com preço preestabelecida

66-970,96 l

141.603,93

i Í:6iÕ:iÍã;2il ii:iÍ2:i3Í;ê2
Carteira Própria
(Beneficiários da Operadora)

2018

1

Conesponsabílidade
Assumida
(Beneficiários de outras
2018

2019

2019

39.s05.386,5s 1 38.29s.64s,17

1.1 - Plarlos

Individual/Familiares antes da

lo,069.693.9s l lo.l02.269.98

Lei

1.2 - Planos
Individuais/Familiaresdepois
da Lei
1.3 - Planos Coletivos por
Adesão antes da Lei
1.4 -Planos Coletivos por
Adesão depois da Lei
1.5 - Planos Colettvos
Empresariaisantes da Lei
1 .6 - Planos Coletivos
Empresariaisdepois da Lei
2 - Cobertura Assistencial
com Preço PósEstabelecido
2.3 - Planos Coletivos por
Adesão antes da Lei

14.410-397.72 l i1 .816.396,19
1.868.824.22

1 .905.448,68

5.745.884.66

6.172.574.05

127.441
.83

672.466.62
6.738.11 9.38

8.171 .014.'M

í.190.722,08 l

1.196.468,07 l 26.164.405.72

2.4-PlanosColetivos
por
Adesão depois da Lei
2.5 - Planas CoIQtivQS

Empresariais
antesda Lei
2.6 - Planos Coletivos
Empresariais depois da Lei

Total

60.621.055.06
188.660,25

709.483.08

l.o07.808.62

25.454.922.64

4Õ:ÕãÕ:iÕi;63
1 i9:492:i14;M

26.164J05,72

24.938.36

í.165.783.72 l

60.621.055,06

NOTA 35 - FUNDO DE CONTAS MEDICAS

A Unimed Conselheiro Lafaiete Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. possui
recursos no Fundo de Recuperação Parcial de Contas Médicas administrado pela
Federação Interfederativa das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado de Minas
Gerais CNPJ: 19.891.852/0001-44, no montante de R$ 186.857.39 (R$ 132.434.07
em 2018)

ConselheiroLafaiete

MG. 31 de dezembro de 2019

Sebastião Alves de Souza Júnior
Diretor Presidente
CPF: 025.41 2.176-41

Cláudio Lúcio Amorim da Silva
Contador Responsável
CRC-MG: 055159/0-5
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

limos. Sn.
Conselheiros. Diretores e Associados da
UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA.
Conselheiro Lafaiete - MG
Opinião sem ressalvas
Examinámos as demonstrações contábeis da UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.. que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e as respectivas demonstrações
de sobras ou perdas, das mutações do património líquido e dos fluxos de caixa para
os exercícios andas naquelas datas. bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis
Em nossa opinião. as demonstrações contábeis acima referidas furam elaboradas. em
todos a$ aspectos relevantes. de acordo com as práticas contábeís adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde

Suplementar
- ANS
Base para Opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades. em conformidade com tais nomaas,estão
descritas em seção posterior intitulada "Responsabl#dades do audlfor peh audffo/fa
das demonsfmções confábels". Somos independentes em relação à entidade. de
acordo çom as princípios éticos relevantes previstos no Código de Etica Profissional

do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas confonne essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis -- Relatório
da Administração
A administração da entidade é responsável por essas outras informações, que
compreendem o Relatório da Administração. o qual deve ser disponibilizado após a
data desse relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações çontábeis não abrange
o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma
de conclusão de auditoria sobre esse relatório
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis. nossa responsabilidade
é a de ler as autos informações identificadas acima e, ao faze-la, considerar se essas
outras informações estão. de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações
contábeís ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparentam estar distorcidas de forma relevante
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Se. quando lermos Q Relatório de Administração. concluirmos que há distorção
relevante nesse relatório, iremos comunicar a questão aos responsáveis pela
governança
Responsabilidade da Administração
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. aplicáveis às entidades
supewísíonadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -- ANS, e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro
Na elaboração das demonstrações contábeis. a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável. os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstraçõescontábeis. 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. estejam livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erra. e emitir relatório de auditoria contenda 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 económicasdos usuáriostomadascom base nas referidas
demonstraçõescontábeis
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
intemacionaís de auditoria. exercemos julgamento profissional e mantemos cetícismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscas de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erra. planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risca 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
ntencionaisl
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Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com Qobjetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles intemos da
entidade;
Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidadedas
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela admínístraçãol
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 relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
entidade. Se concluimlos que existe incerteza relevante. devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações

contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgaçõesforem
nadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoriaobtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela govemança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejada. da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Cumpre-nos infomtar que esüveinos reunidos para estudo c análise do relatório do Conselho de
Adminisüaçãa, do Balanço Pauimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício e das demais
demonstrações contábcis do exercício encerrado em 3 1 de dezembro de 2019.

Após minucioso exame, chegamos a conclusão que todas as contas do exercício ando, ntãa em perfeita
ordem, pelo que somos de pmecer FAVORÁVEL a $ua aprovaçãope]a Asscmb]éia Geral Ordinária, por

refletirem a verdadeira situação económico-financeirada UNIMED CONSELliElliO
C00PERAT[VA DE ']RABz\]HO MED]CO LTDA

Conselheiro Lathiete, 20 de 6everciro de 2020
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Dra. Luçiana Milagres
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