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RELATÓRIO DE GESTÃO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS 2021
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
PARECER CONSELHO FISCAL

TERMO DE RESPONSABILIDADE ATUARIAL

RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento às disposições estatutárias vigentes, a
administração da Unimed Maceió - Cooperativa de Trabalho Médico
submete à apreciação dos seus cooperados, clientes e terceiros o
Balanço Patrimonial relativo ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro
de 2021, acompanhado das Notas Explicativas, Relatório da
Administração, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes.

INTRODUÇÃO
O presente Relatório tem como objetivo o de prestar contas à
sociedade e interessados em geral, atendendo ao compromisso de
uma política de transparência de ações adotadas pela
Administração, representada pelos seus Diretores Executivos.
A estrutura da Diretoria hoje é composta pelo Presidente e pelos
Diretores Administrativo-ﬁnanceiro, Operacional, Comercial e de
Desenvolvimento Médico Social e 03 (três) Conselheiros.
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RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO
POLÍTICA DE DESTINAÇÃO
DE SOBRAS E PERDAS
O ano de 2021 foi mais um ano atípico, em que enfrentamos os
desaﬁos da pandemia de Covid-19. Pensando nisso, o Conselho de
Administração – CONAD da Cooperativa deﬁniu em reunião com os
seus membros apresentar como proposta, na Assembleia Geral
Ordinária – AGO, que as perdas apuradas no exercício de 2021 sejam
amortizadas integralmente pela conta de “Reserva de Contingência
Assistencial – COVID-19”, decorrente dos aumentos de custos
assistenciais em virtude da pandemia em 2021, e o restante pelo
“Fundo de Reserva”, conforme previsto na Lei 5.764/71,

Negócios sociais e principais fatos
internos e/ou externos que tiveram
inﬂuência na “performance” da
Cooperativa no resultado do
exercício.
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SUSTENTABILIDADE
GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
Conciliamos o Planejamento Estratégico com o
Plano Administrativo de recuperação econômicoﬁnanceira, criado para minimizar os impactos da
elevada sinistralidade registrada no ano.
Instituímos um Escritório de Processos, para melhor
eﬁciência operacional com foco na transformação
digital, contribuindo para agilidade, segurança e
redução de custos.
Falando em segurança, evoluímos com o projeto
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), com ações
que visam garantir a guarda, tramitação, uso e
descarte seguro das informações que circulam na
empresa.
Ao completar o primeiro ano do Programa de
Compliance, revisamos nosso Código de Conduta,
documento que formaliza diretrizes e
comportamentos éticos que devem nortear todas as
relações pessoais e proﬁssionais. Já conhece o
Código de sua Unimed?
Ele está disponível em www.unimedmaceio.com.br
Iniciamos o projeto de aperfeiçoamento da
Governança Corporativa, que faz parte do nosso
processo de proﬁssionalização da gestão e cumpre
obrigação determinada pela Resolução Normativa
nº 443, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). O objetivo é construir um novo modelo de
Governança Corporativa, mais adequado ao porte de
nossa instituição e aos desaﬁos de mercado.
Evoluímos com o Plano Diretor do Projeto Hospital
Unimed de Alta Complexidade, constituindo o
Comitê Consultivo de Obras e cadastrando o Fundo
de Investimento Imobiliário (FII) na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) - autarquia vinculada ao
Ministério da Economia e que tem por objetivo
ﬁscalizar e regulamentar o mercado ﬁnanceiro. Em
dezembro, também teve início a etapa de
qualiﬁcação de construtoras para a concorrência da
obra.
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SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
FOCO EM RESULTADOS
Redução das Provisões de Perdas Sobre Crédito (PPSC), gerada pelo maior foco na cobrança de clientes
inadimplentes PF, PJ e Intercâmbio. O indicador “inadimplência até 30 dias” foi mantido em 1,97% - percentual
abaixo da média das Unimeds de grande porte, que é de 3%. O resultado se mostra ainda mais relevante, por se
tratar de um ano de diﬁculdades na economia brasileira, decorrentes da pandemia de Covid-19.
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Média mensal das PPSC. Em 2020, o resultado foi comprometido pela Federação das Unimeds do NNE.
Fonte: setor ﬁnanceiro - Unimed Maceió
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SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Gestão dos ativos ﬁnanceiros
junto à Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), com
adequação às exigências do órgão
regulador e às regras contábeis e
atuariais, vinculando e custodiando
ativos ﬁnanceiros.
Agilidade, eﬁciência e redução de
custos com a implantação da
ferramenta de pagamentos
eletrônicos e viabilização do
Débito Direto Autorizado (DDA),
ofertando aos beneﬁciários mais
opções de pagamento do boleto
Unimed.

Conﬁra abaixo indicadores econômico-ﬁnanceiros que são monitorados
pela Unimed do Brasil e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

UNIMED MACEIÓ

Fonte: Unimed do Brasil
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SUSTENTABILIDADE
ORÇAMENTO REESTRUTURADO
Reestruturamos o modelo orçamentário da Cooperativa, com divisão de tarefas, viabilizando a gestão de
despesas pelos centros de custos da organização.
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DESPESAS
ADMINISTRATIVAS E
OPERACIONAIS

2021

Fonte: setor controladoria - Unimed Maceió

Implantamos uma nova
metodologia de acompanhamento
orçamentário de resultados.
Iniciamos o trabalho de análise
e gestão de custos das unidades
próprias, que foi precedido pela
remodelação de todo o processo
de apuração e aferição de custo.
O primeiro Serviço contemplado
foi a Oncologia.
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SUSTENTABILIDADE E RELACIONAMENTO
EM PERMANENTE EVOLUÇÃO
Reduzimos o desperdício de custo com exames em R$ 728 mil, após conﬁgurar parâmetros de
tempo mínimo para procedimentos classiﬁcados na tabela de racionalização.
Fortalecemos a transparência no relacionamento com a rede prestadora, implantando um módulo
eletrônico que permite a contestação mensal de eventuais glosas administrativas – até então, essa
contestação era feita anualmente.
Estruturamos núcleos de análise de produção que, juntamente com os setores de Auditoria e
Relacionamento com o Cliente, apresentam diagnósticos mensais à Diretoria Executiva.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO
E SUSTENTABILIDADE
SOS
"Visando a sustentabilidade do nosso serviço, mantivemos em 2021 um percentual em
torno de 70% de resolução local, focada na desospitalização, bastante signiﬁcativo, pois a
maioria dos clientes atendidos tem mais de 60 anos. Outro percentual em destaque é o
nível de satisfação apontado em pesquisa: 95% dos clientes que utilizaram o Serviço se
consideram muito satisfeitos com o atendimento.
Além da atualização da frota, com a aquisição de uma nova ambulância, e houve investimentos em novo
cardioversor, cadeiras de resgate e maca dobrável.
A otimização da gestão de ﬂuxos entre o SOS, a Atenção Domiciliar e o Hospital Unimed favorece a integração
entre eles, fortalecendo a comunicação entre setores, com foco na desospitalização de pacientes.

Centro Médico e Fisioterapia
Trabalhamos para minimizar riscos de notiﬁcações junto à ANS, devido ao descumprimento
dos prazos de marcação de consultas. Ampliamos o quadro de médicos nas especialidades de
Psiquiatria e Endocrinologia (adulto e infantil). As medidas tomadas garantiram
resolutividades em 100% dos processos nos 320 processos administrativos de agendamento
de consultas, abertos no período de janeiro a outubro/2021.
Fortalecemos o Projeto Parto Adequado (Novo Jeito de Nascer), iniciativa da Agência Nacional de Saúde (ANS),
em parceria com Hospital Albert Einstein e Institute for Healthcare Improviment. Além da assistência médica a
304 gestantes Unimed, promovemos lives mensais, atingindo o público geral, com informações e orientações
sobre gravidez e cuidados com recém-nascidos.
Confeccionamos e-books informativos para pacientes oncológicos, com foco na conscientização e orientação
sobre prevenção de linfedema, e Nossa equipe de ﬁsioterapeutas foi atualizada em técnicas como bandagens,
terapia manual, agulhamento a seco e ventosaterapia.

Viver Bem e Atenção Domiciliar
Diante do aumento de casos de Covid-19, a Atenção Primária a Saúde (APS), juntamente com
o Viver bem, acompanhou nos meses de novembro e dezembro o gerenciamento de pacientes
idosos crônicos, com teleconsulta médica, diminuindo o risco de exposição desse público e
proporcionando orientações e acompanhamento com equipe multidisciplinar. Outra ação
conjunta foi a teleconsulta para pacientes com Covid-19, independentemente da idade, para esclarecimentos
de dúvidas, evitando idas desnecessárias aos serviços médicos.
A busca pelo atendimento domiciliar tem crescido signiﬁcativamente. O serviço de Atenção Domiciliar (AD) da
Unimed Maceió acompanhou, em 2021, 681 pacientes, garantindo a eles atendimento humanizado de
qualidade, privacidade e respeito.
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SUSTENTABILIDADE
MAIS COMPETITIVIDADE
DE MERCADO E REDUÇÃO
DE CUSTOS
Num ano em que a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) aplicou reajuste negativo aos
planos Pessoa Física, conseguimos negociar
reajustes em nossos contratos empresariais, como
uma forma de recompor receita, chegando ao
incremento superior a 3 milhões de reais com
atualização dos contratos.
Após um ano desaﬁador, com um volume de
exclusões importante por demissão das empresas,
por meio de negociação com cliente empresarial
concluído ao ﬁnal de 2021 e com a comercialização
no decorrer do ano, iniciamos 2022 com 4.700
vidas a mais que janeiro de 2021. um acréscimo
representativo em nossa carteira de clientes.
Com o objetivo de entender a demanda dos nossos
clientes e para construir soluções cada vez mais
assertivas foram realizadas pesquisas sistemáticas
no decorrer do ano.
A adoção de um novo processo de comercialização
dos planos, com a implantação do sistema de
vendas on-line, gerou mais facilidade para os
clientes e maior ganho operacional para a
Cooperativa. Considerando todos os processos que
foram revisados para viabilizar essa implantação,
foi gerada uma economia ﬁnanceira da ordem de R$
60 mil, em seis meses. Com a circulação
exclusivamente digital de contratos, propostas e
documentos pessoais, que antes tinham que ser
impressos, foi evitado o uso de mais de 100 mil
folhas de papel também nos primeiros seis meses
de implantação.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO
APOIO EM NOVO FORMATO
A priorização dos eventos virtuais fez com que a Assessoria ao Cooperado (Ascoop) também adaptasse o
formato de apoio aos sócios durante esses encontros, disponibilizando assistência remota e total orientação
para acesso e participação em Workshops, Assembleias e reuniões.
Nesse período, nós também apoiamos os processos seletivos para o Hospital Unimed, ao curso para a
formação de conselheiros ﬁscais e a todas as edições do Workshop sobre o projeto do novo Hospital de Alta
Complexidade.
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SUSTENTABILIDADE
ATUAÇÃO ESTRATÉGICA E RESOLUTIVA
Segmentada em Núcleos (ANS, Mediação/Consultivo e Contencioso), a atuação da Gerência Jurídica
utiliza ferramentas de gestão, dados e indicadores, para atuar de forma crítica, analítica e resolutiva
nas questões jurídicas e regulatórias de interesse da Cooperativa.
A partir do trabalho dos Núcleos, são feitos treinamentos, orientações, melhorias e readequações de
processos internos, em conjunto com as áreas responsáveis, para buscar a mitigação ou eliminação
da causa raiz das demandas judiciais e administrativas. Também desenvolve um trabalho contínuo e
estratégico de acompanhamento e condução das demandas em tramitação no Judiciário, Procon e
ANS, assim como o monitoramento dos custos assistenciais resultantes da judicialização.
O acompanhamento mensal das ações e indicadores pela Gestão contribui para balizar estratégias
operacionais, ao apresentar e antever demandas da assistência ligadas a novas tecnologias,
atendimentos, coberturas etc.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
E SUSTENTABILIDADE

QUALIDADE DOS DADOS EM EVIDÊNCIA
Reimplantamos o sistema SMART na
Oncologia e Centro de Terapia Assistida,
para garantir mais agilidade nos
processos. Essa medida proporcionou
para a Cooperativa uma gestão mais
transparente e uma economia de
milhares de reais no gerenciamento dos
medicamentos, além de resultar em
uma certiﬁcação inédita para o Sistema
Unimed.
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Sistematizamos o processo de glosa,
aumentando a conﬁança e a
transparência na negociação com os
fornecedores, o que possibilitou uma
melhor qualidade dos dados.
Implantamos o Sistema de Gestão de
Contratos, evitando o uso total de papel
e possibilitando uma formalização mais
simples e rápida com fornecedores,
clientes e prestadores.

SUSTENTABILIDADE E
CENTRALIDADE NO PACIENTE
OUVIR E AGIR COMO SOLUÇÃO
Ações efetivas da Ouvidoria, na reanálise de demandas apresentadas pelos beneﬁciários, resultaram num
custo mitigado estimado em R$ 2,6 milhões (cálculo baseado na RN 395, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar e na mensuração orientada pela Unimed Brasil). A Resolução Normativa instituiu as regras a
serem seguidas nas solicitações de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial feitas pelos
clientes, em qualquer modalidade de contratação.
A interlocução com as Coordenações dos Serviços Próprios, mediando crises entre Serviço e familiares de
pacientes, e com a Assessoria ao Cooperado, nos casos de insatisfação na relação beneﬁciário/médico, foi
fundamental para os resultados da Ouvidoria.
O trabalho do setor se debruça ainda sobre a identiﬁcação de situações de alta criticidade (como as que
envolvem crianças e portadores de neoplasias), para dirimir seu progresso. A Ouvidoria também tem
participação no Comitê interno de Prevenção e Mediação.

Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico

DESENVOLVIMENTO HUMANO
E SUSTENTABILIDADE
RESOLUTIVIDADE EM SERVIÇOS
Conquistamos a certiﬁcação por distinção do
Centro de Terapia Assistida (CTA), revisamos a
padronização dos medicamentos e do
agendamento e conseguimos reduzir a
necessidade de estoque em mais de R$ 3 milhões.
Além disso, implantamos melhorias no processo de
autorização, dando mais celeridade, e focamos em
treinamentos na excelência do atendimento.
No setor de Nutrição, implantamos a gastronomia
pediátrica e melhorias para garantir a ingesta
alimentar adequada à individualidade de cada
cliente, aumentamos a captação do leite materno.
Garantimos a implantação de um ﬁsioterapeuta
diarista com melhora dos indicadores assistenciais
na Unidades de Terapias Intensivas, entre eles:
conseguimos reduzir o uso de oxigênio, além de
melhorarmos a taxa de desmame ventilatório.
Conseguimos colocar em prática o Diário de
Caminhada que melhora a reabilitação dos
pacientes internos e reduz tempo de permanência,
a redução do tempo de ventilação mecânica e
assegurar mais segurança no processo de
extubação. Aplicamos melhorias no Protocolo de
Broncoaspiração Adulto e iniciamos a construção
do Protocolo de Prevenção de Broncoaspiração
Pediátrica, revisamos o Protocolo de
Tromboembolismo Venoso.
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Com o suporte do serviço de psicologia realizamos
vários treinamentos com foco nos colaboradores,
reforçando o “cuidar de quem cuida”. Implantamos
a cobertura da Farmácia Clínica 24h, padronizamos
materiais e medicamentos na Oncologia e CTA
objetivando a redução de custos e mantendo a
qualidade assistencial. No serviço de Enfermagem,
criamos a Comissão de Ética e contribuímos para o
desenvolvimento das comissões obrigatórias e
treinamentos virtuais. Já nas unidades de
Internação, criamos a ronda noturna para evitar
eventos adversos e a aplicação DEBRIENFING.
No Centro Cirúrgico e na CME, ﬁzemos aquisição de
equipamentos, como a autoclave, e fortalecimento
do projeto Parto Adequado. Na UTI Neo, realizamos
melhorias na identiﬁcação, coletas e processos
essenciais. Na UTI Geral, ﬁzemos o
acompanhamento da saúde bucal com suporte da
odontologia e adquirimos instrumentos para
abordagem difícil de vias aéreas. Já na Urgência,
implantamos controles de dispositivos,
melhoramos a sinalização e ﬁzemos melhoria na
comunicação e no gerenciamento do Protocolo de
Sepse.

SUSTENTABILIDADE E
SEGURANÇA DO PACIENTE
QUALIDADE EM MOVIMENTO
Garantimos a homologação do Hospital Unimed Maceió no nível 3 (de Excelência)
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), a manutenção do Selo Ouro de
Sustentabilidade e nota 8 no Programa de Qualiﬁcação dos Hospitais Unimed, com o
reconhecimento da Unimed do Brasil pela conquista e empenho.
Promovemos o 1º Encontro Unimed de Integração em Qualidade e Segurança do
Paciente, reunindo, em formato virtual, Hospitais Próprios de várias outras
singulares do Brasil, numa iniciativa que viabilizou a troca de experiências e de
aprendizados.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
E SUSTENTABILIDADE

EM PERMANENTE EVOLUÇÃO
Durante o enfrentamento da segunda
onda de casos da pandemia de Covid-19,
o Centro de Diagnóstico Unimed
disponibilizou o teste antígeno para
Covid-19, conseguindo testar 100% dos
pacientes atendidos no Hospital
Unimed Maceió, permitindo uma
assistência rápida e segura, com
liberação do resultado do exame em até
duas horas.
Também implantamos a Central de
Agendamento de Exames, de forma
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virtual, e realizamos melhorias
estruturais, a ﬁm de oferecer um
ambiente moderno e acolhedor para
adultos e crianças. Para o desjejum, foi
implantado o sistema “Pegue e leve”,
que permite o consumo fora do CDU.
O público infantil conta com uma área
interativa e a utilização de óculos de
realidade virtual torna menos
estressante o momento do exame. Após
sua realização, as crianças também
recebem um “Certiﬁcado de Coragem”.

DESENVOLVIMENTO
HUMANO E
TECNOLÓGICO
GESTÃO COM PESSOAS
A implantação de um sistema de gestão de
recrutamento e seleção com inteligência artiﬁcial
gerou vários ganhos na área de Gestão de Pessoas,
como:
•
Customização e simpliﬁcação da requisição de
vagas
•
A m p l i a ç ã o d o a l c a n c e a m i l h a re s d e
candidatos
•
Maior segurança das informações, baseada na
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
•
Transparência no acompanhamento do
processo por inscritos e candidatos.
A economia de tempo gerada pela automação dos
processos possibilitou também que os recursos
humanos da área de Gestão com Pessoas atuassem
de forma ainda mais ativa, estratégica e produtiva.
A adoção do modelo de gestão por competências
tem como objetivo desenvolver os colaboradores e,
ao mesmo tempo, obter o máximo de retorno para o
negócio por meio das competências individuais e
coletivas. Ou seja, a gestão por competências tem
impacto direto sobre a performance e
p ro d ut i v i d a d e , col et i v a e i n di v i d u al . S u a
implantação foi antecedida pela adesão às
“Competências Essenciais do Jeito de Cuidar”,
propostas pela Unimed do Brasil: Coopera para
Crescer, Gerencia Emoções, Busca a Excelência e
Encanta o Cliente. Foi feito um trabalho de
sensibilização, envolvendo gestores, líderes e
colaboradores, e trabalhadas as duas primeiras
competências, ﬁcando as demais para o primeiro
semestre de 2022.
A edição 2021 do Programa de Desenvolvimento
de Líderes abordou os seguintes temas: o líder na
gestão com pessoas, processo de gestão frente às
mudanças, LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
na prática da liderança e medidas disciplinares.
A Política de Gestão com Pessoas foi revisada, para
estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), garantindo a segurança das
informações e seguindo diretrizes norteadoras das
relações de trabalho na organização.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO
E SUSTENTABILIDADE
FORTALECENDO A MARCA E ESTREITANDO RELACIONAMENTO
As ações de Comunicação e Marketing tiveram como foco consolidar a Cooperativa como uma instituição com
vocação para cuidar das pessoas.
Destacando nosso foco em oferecer as melhores soluções e saúde, iniciamos 2021 com campanhas sobre os
Serviços Próprios e o Hospital Unimed. Ao longo do ano, utilizamos vários canais de comunicação para falar
sobre o uso consciente do plano, reforçando a necessidade de mais racionalidade, sem comprometer o cuidado
com a saúde.
Otimizamos nossa presença digital, com crescimento de 30% no número de seguidores de nosso perﬁl no
Instagram (mais 5 mil), ao priorizar dicas de saúde e matérias leves, mostrando a humanização de nosso
atendimento. Já do ponto de vista comercial, foram destaques as campanhas Unimed Clássico, PME e Dias
Imperdíveis Unimed.
O trabalho de assessoria de imprensa, divulgando a instituição e também os cooperados junto aos veículos de
imprensa, gerou publicações e reportagens em jornais, rádios TVs e sites. Se os espaços conquistados fossem
pagos, totalizariam R$ 2.579.284,21
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2021

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(em reais)

Ativo

Nota

Circulante
Disponível

4g / 5

8.739.548

5.464.673

4c / 6

308.379.083
220.402.934

299.864.752
222.909.151

123.040.884
97.362.050

102.176.053
120.733.098

Realizável
Aplicações ﬁnanceiras
Aplicações garantidoras de provisões técnicas
Aplicações livres

Créditos de operações com planos de assistência à saúde

4b / 4d / 7

Contraprestações pecuniárias a receber
Operadoras de planos de assistência à saúde
Participação beneﬁciários em eventos indenizáveis
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Créditos de operações de assist. à saúde não relacionados c/ planos
de saúde da operadora
Créditos tributários e previdenciários
Bens e títulos a receber
Despesas antecipadas
Conta corrente com cooperados

31/12/2021

61.202.927

Investimentos
Participações societárias pelo método de custo
Imobilizado
Imóveis de uso próprio

53.764.212

48.772.692
11.880.131
550.104
-

36.325.214
8.924.178
500.060
8.014.760

4e / 8

3.167.358

2.077.462

4g / 9
4f / 10

9.934.371
13.438.707
224.136
8.650

8.974.694
11.855.393
95.728
188.112

4g / 11

317.118.631
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais e ﬁscais
Conta corrente cooperados

31/12/2020

4g / 12
4g / 11
4h / 13
4i /4k / 14

Hospitalares

305.329.425

28.437.391
8.486.125
19.951.266

32.687.106
6.290.948
26.396.158

3.483.709
3.483.709

3.385.007
3.385.007

23.795.811
13.634.381

24.374.326
14.112.320

3.190.016

Não hospitalares

3.372.084

10.444.365

Imobilizados de uso próprio

8.148.811

Imobilizado - hospitalares
Imobilizado - não hospitalares

Outras imobilizações
Intangível

4j / 4k / 15

Total do ativo

10.740.236

8.102.911

7.114.609
1.034.202

6.912.653
1.190.258

2.012.619

2.159.095

544.761

453.099

56.261.672

60.899.538

373.380.303

366.228.963

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(em reais)

Passivo

Nota

Circulante
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

4b / 4l / 16

Provisões de contraprestações
Provisão de contraprestações não ganhas - PCNG

Provisão de eventos a liquidar para o SUS
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)

Débitos de operações com assistência à saúde
Contraprestações a restituir
Operadoras de planos de assistência à saúde

4b / 4p / 17

Provisão para IR e CSLL
Provisão para ações judiciais

Não circulante
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

4m / 18
4n / 19
4p / 20

4b / 4l / 16

Provisão para remissão

Provisão de eventos a liquidar para o SUS

4b / 4p / 17

Provisões para ações judiciais

4m / 18

Tributos e contribuições

896.918

6.531.524

6.290.668

37.722.676
72.351.755

35.497.600
64.713.248

4.813.868

4.069.859
177.270
3.892.589

515.317

131.621

20.217
-

198.197
177.634
20.563

18.957.500
3.000.000
20.079.075
1.765.635

18.334.580
653.333
18.754.238
1.553.191

202.695.620

182.924.252

2.064.121

1.390.261

2.064.121

1.069.044

2.064.121

1.069.044
321.217

20.298.155

20.917.489

232.858

247.758

20.065.297

20.669.731

20.095.121

27.507.788
8.240.400

12.686.830

4n / 19

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas

31.830.799

1.838.307

7.408.291

Tributos e contribuições relacionados à IN 20 (cooperativas) - parcelamento

Empréstimos e ﬁnanciamentos a pagar

32.727.717

-

Provisões para tributos diferidos

Tributos e encargos sociais a recolher

139.229.233

36.938.053

20.217

Provisões de contraprestações

Provisões

153.544.008

420.495
4.393.373

Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com
planos de saúde da operadora

Tributos e encargos sociais a recolher
Empréstimos e ﬁnanciamentos a pagar
Débitos diversos
Conta corrente cooperado

31/12/2020

35.099.746

Provisão para remissão

Provisões

31/12/2021

19.267.388

10.000.000

-

52.457.397

49.815.538

47.217.899
71.009.387

47.096.761
79.039.837

21

Reserva de reavaliação
Reservas de sobras

666.314

729.290

70.343.073

Resultado

-

Sobras à disposição da AGO

Total do passivo e do patrimônio líquido

78.310.547

7.332.575

-

7.332.575

118.227.286

133.469.173

373.380.303

366.208.963

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS(em reais)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde
Receitas com operações de assistência à saúde
Contraprestações líquidas

31/12/2021

31/12/2020

4r

714.654.035
720.059.499

672.307.866
680.765.240

22

721.995.965

681.322.007

Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde

(1.936.466)

(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora
Eventos indenizáveis líquidos
Eventos conhecidos ou avisados
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados

(5.405.464)
4s
23

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
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde
Provisão para perdas sobre créditos

(556.767)

(8.457.374)

(662.742.722)
(655.104.214)
(7.638.508)

(562.190.887)
(560.214.956)
(1.975.931)

51.911.313

110.116.979

26.893

45.567

22.582.748
17.975.100
3.341.792
1.265.856

13.412.453
11.154.066
1.498.090
760.297

(16.273.478)

(66.143.043)

(10.250.183)
(1.636.775)
286.275
(4.672.795)

(47.145.820)
(1.971.486)
(17.025.737)

Outras despesas operacionais de assist. à saúde não relacionadas c/ pl. de saúde
da operadora

(32.099.841)

(3.097.905)

Resultado bruto

26.147.635

54.334.051

Despesas de comercialização

(5.235.485)

(1.205.047)

(40.472.751)

(46.364.104)

7.416.634
14.105.267
(6.688.633)

2.094.724
7.678.814
(5.584.090)

Despesas administrativas
Resultado ﬁnanceiro líquido
Receitas ﬁnanceiras
Despesas ﬁnanceiras
Resultado patrimonial
Receitas patrimoniais
Despesas patrimoniais

665.751
671.276
(5.525)

Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de Renda
Contribuição Social

(11.478.216)
4n / 26
4n / 26

Resultado líquido do exercício

4q

(2.861.079)
(1.038.629)
(15.377.924)

1.339.040
1.350.448
(11.408)
10.198.664
(1.140.610)
(435.099)
8.622.955

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(em reais)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Capital
social

Fundo de
reserva

38.971.041

14.382.030

Destinações conforme AGO - 23/07/2020
Constituição Fundo de Solvência
Integralização de capital

4.729.460

Movimentação do exercício:
Integralização de capital
Baixa de cooperados
Realização da reserva de reavaliação
Utilização do RATES
Baixa impostos reserva de reavaliação

3.951.681
(555.421)
-

Resultado do exercício:
Sobras
Sobras atos não cooperativos

-

Destinações estatutárias:
Fundo de reserva - 10%
RATES - 5%

-

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Destinações conforme AGO - 11/03/2021
Constituição reserva contingência - COVID-19
Constituição Fundo de Solvência
Movimentação do exercício:
Integralização de capital
Baixa de cooperados
Realização da reserva de reavaliação
Baixa impostos reserva de reavaliação
Utilização RATES
Reversão reserva para contingências - COVID-19

47.096.761

-

1.022.415
(901.277)
-

Resultado do exercício:
Perdas do exercício

-

Destinações estatutárias:
Absorção perdas fundo de reserva

-

Saldos em 31 de dezembro de 2021

47.217.899

-

155.732
854.107
15.391.869

RATES
1.436.924

Reservas
Reserva de
Reavaliação
792.331

Fundo de
Solvência
53.403.671

(72.660)

(77.962)
14.922

-

-

(77.770)
72.660
-

81.879

-

-

-

8.622.955
(81.879)

427.053

-

-

-

(854.107)
(427.053)

729.291

61.045.481

-

-

-

(61.176)

(77.875)
14.898
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.959.961

1.812.020

666.314

525.611

61.571.092

-

12.449.040

-

-

(8.431.908)

-

Sobras à
disposição da
AGO

-

1.873.196

7.641.810
-

Reserva para
contingências

-

(7.641.810)
(4.729.460)

7.332.576

Total
121.435.037

-

3.951.681
(555.421)
14.922
8.622.955
133.469.174

6.806.965
-

(6.806.965)
(525.611)

(6.806.965)

77.875
61.176
6.806.965

1.022.415
(901.277)
14.898
-

-

(15.377.924)

(15.377.924)

-

8.431.908

-

-

-

118.227.286

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(em reais)

31/12/2021

31/12/2020

789.531.130
10.960.025
211.827.632
(528.461.709)
(114.724)
(52.859.245)
(2.263.660)
(224.733.309)
(7.456.232)
(10.288.643)
(326.842)
(662.684)
(3.234.597)
(173.178.597)

711.356.405
34.048.583
130.170.856
(423.522.379)
(1.246.478)
(49.951.552)
(2.253.135)
(179.225.333)
(12.701.762)
(8.200.932)
(321.706)
(797.278)
(63.171.925)
(133.788.311)

Atividades operacionais
Recebimentos de plano de saúde
Resgate de aplicações ﬁnanceiras
Outros recebimentos operacionais
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde
Pagamento de comissões
Pagamento de pessoal
Pagamento de pró-labore
Pagamento de serviços de terceiros
Pagamento de tributos
Pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias
Pagamento de aluguel
Pagamento de promoção e publicidade
Aplicações ﬁnanceiras
Outros pagamentos operacionais

Caixa líquido das atividades operacionais

8.738.545

395.053

Atividades de investimento
Recebimento de dividendos
Pagamento de atividades de ﬁnanciamento
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas

Caixa líquido das atividades de investimento

95.658
61.470
(1.470.268)
(2.078.398)
(6.120)

(3.397.658)

140.510
(1.206.295)
(883.385)
(6.131)

(1.955.301)

Atividades de ﬁnanciamento
Integralização de capital em dinheiro
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financ./Leasing
Pagamento da Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing

Caixa líquido das atividades de ﬁnanciamento
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa
Caixa - saldo inicial
Caixa - saldo ﬁnal

(222.097)
(1.843.915)

(2.066.012)
3.274.875
5.464.673
8.739.548

Variação de caixa e equivalente de caixa

3.098.606
(51.052)
(1.843.918)

1.203.636
(356.612)
5.821.285
5.464.673

3.274.875

(356.612)

126.197.771
106.101.598

106.096.083
126.197.771

(20.096.173)

20.101.688

Ativos livres
Ativos Livres no Início do Período
Ativos Livres no Final do Período

Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – Recursos livres

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico

07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A U N I M E D M A C E I Ó C O O P E R AT I V A D E
TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito
privado, constituída sob a forma de Sociedade
Cooperativa, nos moldes da Lei 5.764/71,
d e v i d a m e n t e i n s c r i t a n o C N PJ / M F
12.442.737/0001-43 e na Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), sob a autorização de
funcionamento de número 32.768-9, tem por
objetivo a congregação dos integrantes da
proﬁssão médica, que se proponham a associar
bens e serviços para o exercício de atividades
econômicas de proveito comum e sem ﬁns
lucrativos.
2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A atividade principal é a Operacionalização de
Planos de Assistência à Saúde nas modalidades de
Valor Determinado (Preço Pré-Estabelecido) e por
Serviços Realmente Prestados (Preço PósEstabelecido) e conta com serviços próprios de
Atendimento Hospitalar, Medicina Preventiva,
SOS, Quimioterapia, Saúde Ocupacional,
Atendimento Domiciliar e Fisioterapia, e possui
contratos ﬁrmados com a Rede de Serviços
Credenciados (Hospitais, Clínicas e Laboratórios). A
atividade vem sendo exercida através da
operacionalização de serviços de assistência
médica para pessoas físicas e jurídicas.
3. Elaboração e apresentação das demonstrações
ﬁnanceiras
As demonstrações ﬁnanceiras são elaboradas e
apresentadas de acordo com o Plano de Contas
Padrão instituído pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, estabelecido pela Resolução
Normativa RN nº 435, de 23 de novembro de 2018, e
Resolução Normativa RN nº 446, de 01 de
novembro de 2019, consoante às práticas
contábeis emanadas da Lei das Sociedades por
Ações nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07 e
L e i n º 1 1 . 9 4 1 / 0 9, d o s p r o n u n c i a m e n t o s ,
orientações e interpretações emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
As demonstrações ﬁnanceiras do exercício ﬁndo
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(em reais)

em 31 de dezembro de 2021 estão sendo
apresentadas em conjunto com as
correspondentes de 2020, de forma a permitir a
comparabilidade.
A conclusão e a emissão destas demonstrações
ﬁnanceiras foram aprovadas pela Diretoria da
Operadora em 11 de fevereiro de 2022.
4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO
A Operadora adota o regime de competência para
registro de suas operações. A aplicação desse
regime implica o reconhecimento das receitas,
custos e despesas quando ganhas ou incorridas,
independentemente de seu efetivo recebimento ou
pagamento.
b) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
As estimativas contábeis foram baseadas em
fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da administração para determinação
do valor adequado a ser registrado nas
demonstrações ﬁnanceiras. Itens signiﬁcativos
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem
provisões para perdas sobre créditos, provisões
técnicas, estimativas do valor justo de
determinados ativos e passivos, provisões para
passivos contingentes, estimativas de vida útil de
determinados ativos e outras similares. A
liquidação das transações envolvendo essas
e s t i m a t i v a s p o d e r á r e s u lt a r e m v a l o r e s
signiﬁcativamente diferentes, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. Os resultados efetivos podem ser
diferentes dessas estimativas e premissas.
c) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Estão demonstradas ao custo de aplicação,
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do
balanço. As aplicações vinculadas não estão
destinadas à negociação ou disponíveis para venda
(vide nota explicativa n° 6).
d) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
São registrados e mantidos no balanço pelo valor
nominal dos títulos representativos desses
créditos. Preços preestabelecidos - “Provisão de
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
contraprestação não ganha - PCNG”, e
posteriormente sendo reconhecidos como
“contraprestações efetivas de operações de planos
de assistência à saúde”, no que se refere aos
serviços médicos e hospitalares, quando da efetiva
cobertura do risco contratual incorrido, conforme
determinado pela RN nº 393, de 09 de dezembro de
2015, e suas alterações. (vide nota explicativa n° 7).
A Provisão para Perda Sobre Créditos de liquidação
duvidosa - PPSC está constituída de acordo com o
item 10.2.3 do Capítulo I do anexo da Resolução
Normativa – RN nº 435 DIOPE/ANS.
e) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE
SAÚDE DA OPERADORA
São registrados e mantidos no balanço pelo valor
nominal dos títulos representativos desses
créditos, em contrapartida à conta de resultado
receitas operacionais de assistência à saúde não
relacionada com planos de saúde da Operadora, no
que se refere aos serviços médicos e hospitalares
prestados a outras operadoras de planos médicohospitalares (vide nota explicativa n° 8).
A Provisão para Perda Sobre Créditos de liquidação
duvidosa - PPSC está constituída de acordo com o
item 10.2.3 do Capítulo I do anexo da Resolução
Normativa – RN nº 435 DIOPE/ANS.
f) BENS E TÍTULOS A RECEBER
Representados essencialmente pelo grupo de
estoques, indispensável ao funcionamento da
Operadora para realização do serviço assistencial à
saúde, sendo avaliado ao custo médio ponderado
de aquisição (vide nota explicativa n° 10).
g) DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO
CIRCULANTES
São demonstrados pelos valores de realização ou
liquidação, incluídos, quando aplicável, os
rendimentos auferidos. Os direitos realizáveis após
o término do exercício social subsequente à data do
balanço patrimonial são classiﬁcados como não
circulantes.
h) INVESTIMENTOS
Os investimentos em outras sociedades foram
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(em reais)

avaliados pelo custo de aquisição, atualizados
conforme decisões de assembleias (vide nota
explicativa n° 13).
i) IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição corrigido até
31 de dezembro de 1995, menos as depreciações
acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas
anuais (vide nota explicativa n° 14).
j) INTANGÍVEL
Com as alterações nas Leis nº 6.404/76 e nº
11.941/09, o intangível foi incorporado ao balanço a
partir do exercício de 2008 e está relacionado a
direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da entidade ou exercidos
com essa ﬁnalidade.
O pronunciamento CPC 04 – Ativo Intangível tem
como objetivo deﬁnir o tratamento contábil dos
ativos intangíveis que não são abrangidos
especiﬁcamente em outro pronunciamento. Por
sua vez, ele estabelece que uma entidade deva
reconhecer um ativo intangível apenas se
determinados critérios forem atendidos. Além
disso, também especiﬁca como apurar e mensurar
o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo
divulgações especíﬁcas sobre esses ativos (vide
nota explicativa n° 15).
k) AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE
ATIVOS (“IMPAIRMENT”)
A Administração revisa anualmente o valor contábil
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Quando tais evidências são identiﬁcadas e o valor
contábil líquido excede o valor recuperável, é
constituída provisão para deterioração, ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável.
l) PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Calculadas de acordo com as determinações da
Resolução Normativa nº 393/2015 e RN 442/2018
e alterações posteriores, com exceção da provisão
de eventos a liquidar, que é calculada com base nas
notas ﬁscais de prestadores de serviços de
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assistência à saúde efetivamente recebidas pelas
operadoras e na identiﬁcação da ocorrência da
despesa médica pela comunicação do prestador de
serviço, independentemente da existência de
qualquer mecanismo, processo ou sistema de
i n te r m e d i a ç ã o d a t r a n s m i ss ã o , d i ret a o u
indiretamente por meio de terceiros, ou da análise
preliminar das despesas médicas, conforme
estabelecido pela RN ANS nº 393/2015 e RN
435/2018 e suas alterações vigentes (vide nota
explicativa n° 16).
m) TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A
RECOLHER
Calculados com base nos critérios estabelecidos
pela legislação vigente, levando à tributação os
valores provenientes de atos não cooperativos,
exceto para as receitas de rendimentos de
aplicações ﬁnanceiras que são tributáveis mesmo
sendo tratadas como ato cooperativo, conforme
súmula nº 262 do STJ, bem como, considerando os
efeitos tributários demandados pela aplicação das
modiﬁcações na Lei nº 11.941/09.
Os atos cooperativos principais referem-se às
operações exclusivamente com os associados do
Sistema Unimed. Os atos cooperativos auxiliares
referem-se às operações com meios credenciados,
para execução de serviços auxiliares ao trabalho
médico cooperado.
A Cooperativa, para ﬁns de apuração de IRPJ e CSLL,
considera os atos cooperativos auxiliares como
atos cooperativos. (vide nota explicativa n° 18).
n) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Registrados pelo valor principal, acrescidos dos
encargos ﬁnanceiros incorridos até a data do
balanço (vide nota explicativa n° 19).
o) DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO
CIRCULANTES
São demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
encargos e variações monetárias e cambiais
incorridos até a data do balanço. As obrigações
exigíveis após o término do exercício social
subsequente à data do balanço patrimonial são
classiﬁcadas no passivo não circulante.
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(em reais)

p) ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E
OBRIGAÇÕES LEGAIS
As principais práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e
obrigações legais são as seguintes (vide nota
explicativa n° 17):
i) 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 nota explicativa;
ii) Passivos contingentes são provisionados
quando as perdas forem avaliadas como prováveis
e os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suﬁciente segurança. Passivos contingentes
avaliados como de perda possível não exigem
provisão, mas divulgação em nota explicativa,
enquanto aqueles avaliados como de perda remota
não são provisionados e nem divulgados;
iii) Obrigações legais são registradas como
exigíveis, independentemente da avaliação sobre
as possibilidades de êxito, quando originadas de
processos em que a Operadora questiona a
inconstitucionalidade de tributos.
Na constituição das provisões, a Administração
leva em conta a opinião dos assessores jurídicos, a
natureza das ações, a similaridade com processos
anteriores, a complexidade e o posicionamento dos
Tribunais, sempre que a perda for avaliada como
provável.
q) APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado pelo regime contábil de
competência e inclui os rendimentos, encargos e
variações monetárias ou cambiais a índices ou
taxas oﬁciais incidentes sobre os ativos circulantes
e não circulantes e os passivos circulantes e não
circulantes.
r) RECONHECIMENTO DA RECEITA
As contraprestações efetivas são apropriadas à
receita, considerando-se o período de cobertura do
risco, quando se tratar de contratos com preços
preestabelecidos.
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s) RECONHECIMENTO DOS EVENTOS
INDENIZÁVEIS
Os eventos indenizáveis são constituídos com base
no valor das notas ﬁscais apresentadas pela rede
credenciada e cooperados e na identiﬁcação da
ocorrência da despesa médica pela comunicação
do prestador de serviço, independentemente da
existência de qualquer mecanismo, processo ou
sistema de intermediação da transmissão, direta ou
indiretamente por meio de terceiros, ou da análise
preliminar das despesas médicas.
Como parte dessas notas ﬁscais não é apresentada
dentro do período da sua competência, ou seja, há
eventos realizados por prestadores e cooperados
que não são cobrados (avisados) em sua totalidade
da Operadora ao ﬁnal de cada mês, os eventos
ocorridos e não avisados são registrados mediante
constituição de PEONA – Provisão para Eventos
Ocorridos e Não Avisados.
t) INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Em função da concentração de suas atividades em
planos de saúde, a Cooperativa está organizada em
uma única unidade de negócio, sendo que as
operações não são controladas e gerenciadas pela
administração como segmentos independentes,
sendo seus resultados acompanhados,
monitorados e avaliados de forma integrada.
u) NORMAS INTERNACIONAIS DE
CONTABILIDADE
A Operadora vem adotando as Normas
Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com
exceção da CPC 06 (R2) - Arrendamentos, CPC 11 Seguros, CPC 29 – Ativo Biológico e Produto
Agrícola, CPC 34 – Exploração e Avaliação de
Recursos Minerais, CPC 35 – Demonstrações
Separadas, CPC 44 – Demonstrações Combinadas,
CPC 47 – Receitas, CPC 48 – Instrumentos
Financeiros, CPC 49 – Contabilização e Relatório
Contábil de Planos de Benefícios de Aposentadoria,
CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas e da ICPC-10 do Imobilizado, as quais
não foram aprovadas pela Agência Nacional de
Saúde, portanto não adotadas pelas operadoras de
planos de saúde.
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As demais Normas Internacionais de Contabilidade
aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis são aplicáveis às demonstrações
contábeis no que não contrariarem a Resolução
Normativa nº 435/2018 e alterações vigentes, no
qual, em alguns casos, não aplica integralmente as
situações destacadas nesses pronunciamentos,
adotando regras especíﬁcas a serem aplicadas ao
setor de saúde.
v) NOVOS PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS,
NORMAS E INTERPRETAÇÕES.
O novo plano de contas padrão da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, instituído pela
Resolução Normativa - RN 472/2021, entrará em
vigor a partir de 01/01/2022 e requer a adoção dos
seguintes pronunciamentos:
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 a esses 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.
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
d e s c o n t o s c o m e rc i a i s e / o u b o n i ﬁ c a ç õ e s
concedidas pela entidade ao comprador.
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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
passará a reconhecer a despesa e recuperação de eventos e sinistros a liquidar no mesmo grupo de contas.
Dessa forma, no grupo de receitas constará apenas a taxa de administração cobrada.
5. DISPONÍVEL

31/12/2021

31/12/2020

Caixa
Banco conta movimento

6.953
8.732.595

5.486
5.459.187

Total

8.739.548

5.464.673

6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
31/12/2021

31/12/2020

14.055.275
9.753.842
15.154.767
13.739.862
3.732.245
24.490.419
42.114.474
123.040.884

13.577.963
9.420.939
4.240.174
13.436.716
3.603.308
23.645.202
34.251.751
102.176.053

RDC Master
Renda Fixa
Renda Fixa
RF LP Corp

5.211.946
34.367
207.800
176.994
5.631.107

8.690.707
34.238
200.528
15.374.856
24.300.329

FIC Corporate RF DI
FI Master RF Cred. Priv LP - XSFC
FI master renda ﬁxa
FIC FI
FI Institucional RF REF DI
FI Institucional RF REF DI
MIX Crédito Privado
FI Master RF Cred. Priv LP F3- XSFC
Fundo imobiliário
Fundo imobiliário

164.331
18.221.316
1.402.699
1.719.695
3.857.439
1.737.752
6.612.689
9.106.868
15.000.000
2.050.533
2.304.149
62.177.471

157.508
17.340.212
1.334.870
1.658.640
3.739.274
1.666.980
25.866.299
8.735.980
60.499.763

MIX Crédito Privado
Renda Fixa
RF LP Corp
Contmax

14.557.738
29.329
14.942.290
24.115
29.553.472

13.865.602
28.022
22.017.688
21.694
35.933.006

GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS

Banco Safra S/A
Banco Santander S/A
Banco do Brasil S/A
Bansicred
Caixa Econômica Federal
Banco Itaú S/A
Sicredi
Subtotal
LIVRES
Depósitos bancários a prazo - CDB/RDB
Sicredi
Banco Safra S/A
Banco Santander S/A
Banco do Brasil S/A
Cotas de fundos de investimentos
Banco Santander S/A
Banco Santander S/A
Banco Santander S/A
Banco Santander S/A
Banco Santander S/A
Banco Santander S/A
Banco Itaú S/A
Banco Santander S/A
Banco Daycoval S/A
Banco Warren Brasil Investimento
Ajuste ao Valor de Mercado
Outros títulos de renda ﬁxa
Banco Itaú S/A
Banco Safra S/A
Banco do Brasil S/A
Banco Santander S/A
Subtotal
TOTAL
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Fundo ANS FI RF Saúde
Fundo ANS FI RF Saúde
Fundo ANS FI RF Saúde
Fundo ANS FI RF LP
FI Saúde Suplementar ANS RF
Fundo ANS FI RF LP
Fundo ANS FI RF LP

97.362.050

120.733.098

220.402.934

222.909.151
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7. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

31/12/2021

31/12/2020

Individual

26.636.041

26.145.894

(-) Provisão para perdas sobre créditos - PPSC

(4.289.450)

(6.039.768)

Coletivo

23.619.451

17.048.741

(-) Provisão para perdas sobre créditos - PPSC

(1.537.966)

(2.205.223)

4.344.616

1.376.880

Contraprestação - preestabelecidos

Coletivo a receber - pós
(-) Provisão para perdas sobre créditos - PPSC

-

48.772.692

(1.310)

36.325.214

Operadoras de planos de assistência à saúde
Contraprestação corresponsabilidade assumida

11.880.131

8.924.178

11.880.131

8.924.178

Participação dos beneﬁciários em eventos indenizáveis
Participação dos beneﬁciários em eventos indenizáveis

550.104

50.060

550.104

50.060

61.202.927

8.014.760
8.014.760
53.314.212

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

TOTAL

Corresponde a valores a receber dos planos de saúde da Operadora. 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 Capítulo I do Anexo I, itens 10.2.3.1 a 10.2.3.5 da Resolução Normativa nº 435/2018 e
alterações vigentes da ANS.
8. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA
31/12/2021
31/12/2020

Contas a receber - atendim. particular e convênio
Créditos a receber
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC
Câmara de compensação
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC
Intercâmbio a receber - atendimento eventual
Intercâmbio a receber
(-) Provisão para perdas sobre créditos - PPSC

92.523
(19.829)
12.053.395
(12.053.395)
72.694

114.788
(27.815)
11.231.800
(11.231.800)
86.973

6.295.181
(3.200.517)
3.094.664

5.170.776
(3.180.287)
1.990.489

3.167.358

2.077.462

Corresponde a créditos com outras Unimeds (Intercâmbio a receber) referentes à taxa de administração e ao
reembolso de atendimentos. A Provisão para Perda Sobre Créditos foi constituída de acordo com os
parâmetros estabelecidos pelo capítulo I, item 10, subitem 10.2.3 da RN nº 435, de 23 de novembro de 2018.
Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico
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9. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

31/12/2021

31/12/2020

Imposto de Renda retido na fonte
Créditos de PIS e COFINS
Outros créditos tributários

7.298.678
1.103.844
1.531.849

7.081.008
894.363
999.323

TOTAL

9.934.371

8.974.694

10. BENS E TÍTULOS A RECEBER

31/12/2021
Estoques
Adiantamentos
Outros créditos
TOTAL

4.980.227
532.992
7.925.488
13.438.707

31/12/2020
6.351.775
534.603
4.969.015
11.855.393

11. CONTA CORRENTE COM COOPERADOS
31/12/2021
Circulante
Conta corrente com cooperados
Não Circulante
Conta corrente com cooperados
TOTAL

8.650

(a)

19.951.266
19.959.916

31/12/2020

188.112

26.396.158
26.584.270

(a) Em 20 de outubro de 2008, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS publicou a Instrução
Normativa nº 20, que deﬁne a forma de as operadoras de planos de saúde contabilizarem as obrigações legais
deﬁnidas pelo CPC 25. De acordo com o art. 4º da referida instrução, as operadoras classiﬁcadas na modalidade
de cooperativas médicas que, na Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício de 2008 deliberarem pela
transferência da responsabilidade de pagamento das obrigações legais para seus cooperados, poderão
contabilizar no passivo não circulante as obrigações legais, tendo como contrapartida o ativo circulante.

31/12/2021
INSS
PIS
COFINS
IRPJ/CSLL
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31/12/2020

3.066.577
2.329.980
12.703.315
1.851.394

4.059.993
3.081.515
17.420.221
1.834.429

19.951.266

26.396.158
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12. DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
Correspondem a valores depositados, efetuados em decorrência de demandas judiciais motivadas por ações
cíveis, trabalhistas e tributárias movidas contra a Cooperativa:
31/12/2021
31/12/2020

Eventos e sinistros
Cíveis
Tributárias

854.182
6.868.540
763.403

854.182
5.125.704
311.062

TOTAL

8.486.125

6.290.948

13. INVESTIMENTOS
Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, das capitalizações de sobras
e juros sobre capital, conforme decisões de assembleias. As contas de investimentos estão representadas por:

31/12/2021

31/12/2020

930.155

930.155

930.155

930.155

210.389
1.238.271
646.706
8.600

210.389
1.161.227
626.248
7.400

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DO CUSTO
Participações em operadoras e rede assistencial
Central Nacional Unimed

Participações em Instituições Reguladas
Unimed Norte/Nordeste
Sicredi - Sede
Unimed Seguradora

Sicredi - Hospital

2.103.966

2.005.264

333.539
116.049

333.539
116.049

449.588
3.483.709

449.588
3.385.007

Outras participações
Unimed Alagipe
Unimed Participações

TOTAL

Nossa cooperativa,
nossas escolhas,
nossos resultados.
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14. IMOBILIZADO
Vida útil
estimada
Imóveis de uso próprio
Terrenos
Ediﬁcações
Subtotal imóveis - hospitalares
Terrenos
Ediﬁcações
Subtotal imóveis - não hospitalares

25

1.139.476
2.232.608
3.372.084

25

Subtotal imóveis de uso próprio
Imobilizado de uso próprio
Instalações
Máquinas e equipamentos
Materiais de informática e periféricos
Móveis e utensílios
Veículos
Subtotal hospitalares
Máquinas e equipamentos
Materiais de informática e periféricos
Móveis e utensílios
Veículos
Subtotal não hospitalares

10
5
10
5

10
5
10
5

Subtotal imobilizado de uso próprio
Outras imobilizações
Hospitalares / odontológicos

Saldos em
31/12/2020

10

Subtotal outras imobilizações

Saldos em
31/12/2021

-

(182.068)
(182.068)

7.164.523
3.575.713
10.740.236

24.000
24.000

(319.871)
(319.871)

7.164.523
3.279.842
10.444.365

14.112.320

24.000

(501.939)

13.634.381

1.139.476
2.050.540
3.190.016

75.871
4.855.447
334.020
1.513.540
133.775
6.912.653

(9.912)
201.216
33.040
(315.158)
230.476
139.662

(8.691)
(30.094)
(19.531)
219.493
(98.883)
62.294

57.268
5.026.569
347.529
1.417.875
265.368
7.114.609

95.140
553.477
508.876
32.765
1.190.258

24.009
106.035
65.940
195.984

(34.774)
(206.009)
(98.861)
(12.396)
(352.040)

84.375
453.503
475.955
20.369
1.034.202

8.102.911

335.646

(289.746)

8.148.811

2.159.095
2.159.095

TOTAL

Movimentação
Custo
Depreciação

24.374.326

359.646

(146.476)

2.012.619

(146.476)

2.012.619

(938.161)

23.795.811

15. INTANGÍVEL
Vida útil
estimada

Sistemas aplicativos - software
TOTAL

16

5

Movimentação
Saldos em
31/12/2020
453.099
453.099

Custo
342.546
342.546

Amortização
(250.884)
(250.884)

Saldos em
31/12/2021
544.761
544.761
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16. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

31/12/2021

31/12/2020

Circulante
Provisões de contraprestações
Provisão de contraprestação não ganha – PCNG
Provisão para remissão

Provisão de eventos a liquidar para o SUS
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores
Provisão p/ Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

36.938.053
35.099.746
1.838.307

6.531.524
37.722.676
72.351.755
153.544.008

32.727.717
31.830.799
896.918

6.290.668
35.497.600
64.713.248
139.229.233

Não circulante
Provisões de contraprestações
Provisão para remissão

Provisão de eventos a liquidar para o SUS

TOTAL

2.064.121

1.390.261

2.064.121

1.069.044

2.064.121

321.217
1.390.261

155.608.129

140.619.494

PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GANHA – PCNG
Constituída com base nos contratos com preços preestabelecidos com prazo de cobertura (vigência e risco)
subsequente à data do balanço. A provisão é calculada pro rata die conforme estabelecido no capítulo II, Seção
V, da Resolução Normativa - RN nº 393, de 9 de dezembro de 2015, e atualizações.
PROVISÃO PARA EVENTOS A LIQUIDAR SUS
Referem-se a contestados lançamentos realizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
visando a cobrança de despesas assistenciais decorrentes de atendimentos dos usuários da Operadora no
Sistema Único de Saúde, estando de acordo conforme art° 2 da Instrução Normativa n°3, de 19 de outubro de
2010 - DIOPE/DIDES.
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PARA OUTROS PRESTADORES
Provisão para garantia de eventos já ocorridos, cujo registro contábil é realizado no momento da apresentação
da cobrança às operadoras e na identiﬁcação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador
de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação
da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas,
conforme estabelecido pela RN ANS nº 393/2015 e RN 435/2018 e suas alterações vigentes.
Conforme publicação da RN 227/10 e alterações vigentes, que determinaram que a Provisão para Eventos a
Liquidar deva ser lastreada por ativos garantidores que atendam os critérios da RN 392/2015 e alterações
vigentes.
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PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA, constituída com base nos últimos 12 meses dos
eventos ocorridos e avisados, está conforme metodologia própria aprovada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, representada em 31 de dezembro de 2021 no montante de R$ 71.361.434 (setenta e um
milhões, trezentos e sessenta um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).
A Operadora efetuou, até 31 de dezembro de 2021, o cálculo da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
no SUS, que representa o montante de R$ 990.321 (novecentos e noventa mil, trezentos e vinte e um reais),
apurado por metodologia regulamentada pela RN 393/2015 e alterações vigentes.

17. PROVISÕES

31/12/2021
Circulante
Provisões para IR e CSLL

31/12/2020

177.634

-

177.634

Provisões para ações judiciais
Cíveis

Subtotal - circulante

20.217

20.563

20.217

20.563

20.217

198.197

232.858
232.858

247.758
247.758

9.151.644
10.913.653
-

10.120.078
10.533.653
16.000

Não circulante
Provisões para impostos diferidos
Subtotal provisões para impostos diferidos
Provisões para ações judiciais
Cíveis
Tributárias
Trabalhistas

Subtotal provisões para ações judiciais

20.065.297

20.669.731

Subtotal - não circulante

20.298.155

20.917.489

TOTAL

20.318.372

21.115.686

Adicionalmente, a Operadora é parte em processos cíveis e trabalhistas ainda em andamento, advindos do
curso normal de suas operações, classiﬁcados como de risco possível por seus advogados, para os quais não
foram constituídas provisões. Tais processos representam o montante de R$ 26.110.026 (vinte e seis milhões,
cento e dez mil e vinte e seis reais), em 31 de dezembro de 2021 (R$ 28.722.001, em 31 de dezembro de 2020).
Dessa forma, optou-se por não provisionar os processos, tendo como base o previsto no NBC TG 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
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18. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

31/12/2021
IRPJ e CSLL a recolher
ISS a recolher
INSS a recolher
FGTS a recolher
PIS e COFINS a recolher
Retenções de impostos e contribuições
Subtotal tributos e contribuições
Parcelamento de tributos e contribuições
Parcelamento Lei 11941/2009 - Sede
Parcelamento Lei 11941/2009 - Hospital

1.315.913
467.791
1.194.667
416.093
577.509
5.925.231
9.897.204

5.447
1.177.524
377.988
8.025.193
9.586.152

112.423

152.104

9.091.727

9.727.954

9.204.150

9.880.058

(a)

Subtotal

31/12/2020

Tributos e contribuições relacionados com a IN 20 (cooperados) - parcelamento
Receita Federal do Brasil

(b)

Subtotal

19.951.266
19.951.266

26.396.158
26.396.158

TOTAL

39.052.621

45.862.368

Circulante
Não circulante

18.957.500
20.095.121

18.334.580
27.527.788

(a) PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - HOSPITAL
Parcelamento ordinário de PIS e COFINS, parcelamento de débitos consolidados pela Lei 11.941/2009
remanescentes da Casa de Saúde São Sebastião e outros parcelamentos;
(b) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RELACIONADOS À IN 20 (COOPERATIVAS) - PARCELAMENTO
Em 29/06/2011, a Receita Federal do Brasil consolidou os débitos dos contribuintes que realizaram a opção
pelo parcelamento, nos termos da Lei 11.941/2009, os quais, após consolidação, estão sendo atualizados pela
taxa SELIC. A Cooperativa optou por incluir nas regras estabelecidas na IN 20 e parcelar a dívida em 180 meses,
sendo que foram pagas 146 parcelas, restando 34 parcelas. Dos valores mencionados, encontra-se registrado
no Ativo Realizável a Longo Prazo, na rubrica de “Conta Corrente Cooperados” (vide nota nº 11), o montante de
R$ 19.951.266 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais).
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19.

(em reais)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Taxa contratual

Empréstimos
Sicredi
Sicredi

3,66% a.a CDI
5,99% a.a.

31/12/2021

08/2021
04/2026

31/12/2020

13.000.000
13.000.000

653.333
653.333

TOTAL

13.000.000

653.333

Circulante
Não circulante

3.000.000
10.000.000

653.333
-

20.

Capital de giro
Capital de giro

Vencimento
ﬁnal

DÉBITOS DIVERSOS
31/12/2021

Obrigações com pessoal
Fornecedores
Outros

7.973.312
9.286.992
2.818.771

TOTAL

20.079.075

31/12/2020
8.031.170
10.215.511
507.557
18.754.238

21. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2021
Capital social
Reservas

47.217.899
71.009.387

47.096.761
79.039.837

666.314
6.959.961
1.812.020
61.571.092

729.291
15.391.869
1.873.196
61.045.481

Reserva de reavaliação
Fundo de reserva
RATES
Fundo de solvência

Sobras à disposição da AGO

-

TOTAL

31/12/2020

118.227.286

7.332.576
133.469.174

CAPITAL SOCIAL
O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2021 está representado por R$ 47.217.899 (quarenta e sete
milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e nove reais), composto de quotas-partes indivisíveis,
podendo ser transferidas entre cooperados mediante aprovação da Assembleia Geral.
A movimentação de cooperados no decorrer do exercício foi a seguinte:

31/12/2021
Pessoa Física

20

1.083

Quantidade de cooperados
Admissões
Exclusões
1

34

31/12/2020
1.116
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E statuta r i a m e nte e d e a co rd o co m a Le i
Cooperativista nº 5.764/71, são previstas as
seguintes destinações das sobras e constituições
de reservas:
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
Representada pelo saldo em 31/12/2021 no valor
líquido de R$ 666.314 (seiscentos e sessenta e seis
mil, trezentos e quatorze reais), já deduzido o valor
da realização do exercício de 2021 e tributos
dife r i d o s , co n st i tu í d a e m d e co rrê n c i a d a
reavaliação dos bens do ativo imobilizado.
RESERVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EDUCACIONAL E SOCIAL (RATES)
Conforme disposto no artigo 49 do Estatuto
Social, o RATES é constituído à razão de 5% (cinco
por cento) das sobras de cada exercício e destinase a prestar amparo aos associados e seus
familiares, bem como programar atividades de
incremento técnico e educacional dos
cooperados, sendo indivisível entre os associados.
No exercício de 2021, foi utilizado o valor de R$
61.176 (sessenta e um mil, cento e setenta e seis
reais), totalizando assim o montante de R$
1.812.020 (um milhão, oitocentos e doze mil e vinte
reais).
FUNDO DE RESERVA
Conforme disposto no artigo 49 Estatuto Social, o
fundo de reserva é constituído à razão de 10% (dez
por cento) das sobras de cada exercício e destinase a reparar eventuais perdas de qualquer natureza
que a Operadora venha a sofrer, sendo indivisível
entre os associados, mesmo no caso de dissolução
ou liquidação.
No exercício de 2021, apresenta o saldo de R$
6.959.961 (seis milhões, novecentos e cinquenta e
nove mil, novecentos e sessenta e um reais).
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS
ASSISTENCIAIS DERIVADAS DA PANDEMIA DO
COVID-19
Constituída na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 23 de julho de 2020, com a
transferência integral das sobras apuradas em
2020, no valor de R$ 6.806.965 (seis milhões,
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(em reais)

oitocentos e seis mil, novecentos e sessenta e cinco
reais) com a ﬁnalidade de retenção de recursos para
cobrir os custos decorrentes do aumento da
sinistralidade, que possam ocorrer devido ao
aumento dos insumos hospitalares, aumento das
coberturas contratuais, além de cobrir o passivo
oculto que poderá se realizar devido aos efeitos da
pandemia de Covid-19, para a manutenção
operacional e estratégia de crescimento e
sustentabilidade da Cooperativa.
Em 2021, devido ao grande aumento dos custos
assistenciais pela pandemia de Covid-19, foi
absorvida a totalidade do fundo, no montante de R$
R$ 6.806.965 (seis milhões, oitocentos e seis mil,
novecentos e sessenta e cinco reais).
FUNDO DE SOLVÊNCIA
Criado na Assembleia Geral Extraordinária de 04 de
novembro de 2015, tem por objetivo a constituição
da margem de solvência da Operadora, conforme
exigências estabelecidas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, encerrando o exercício
de 2021 com saldo de R$ 61.571.091 (sessenta e um
milhões, quinhentos e setenta e um mil e noventa e
um reais).
RESULTADO
Perdas apuradas em 31/12/2021 no valor R$
15.238.872 (quinze milhões, duzentos e trinta e oito
mil e oitocentos e setenta e dois reais), amortizadas
pela Reserva Covid-19 no valor de R$ 6.806.965
(seis milhões, oitocentos e seis mil e novecentos e
sessenta e cinco reais), e o restante pelo Fundo de
Reserva, no montante de R$ 8.431.907 (oito
milhões, quatrocentos e trinta e um mil e
novecentos e sete reais).
22. CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS
Registradas no montante de R$ 721.995.965
(setecentos e vinte e um milhões, novecentos e
noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco
reais), no exercício de 2021 (R$ 681.322.007, no
exercício de 2020), correspondem às receitas
oriundas de mensalidades e faturas de
beneﬁciários de planos de assistência médicohospitalar individuais e coletivos oferecidos pela
Operadora.
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23. EVENTOS CONHECIDOS E AVISADOS
Registrados no montante de R$ 655.104.214 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões, cento e quatro mil,
duzentos e quatorze reais) no exercício de 2021 (R$ 560.214.956, no exercício de 2020), correspondem aos
custos dos serviços de assistência médico-hospitalar prestados aos beneﬁciários da Operadora.
24. GARANTIAS FINANCEIRAS
PATRIMÔNIO MÍNIMO AJUSTADO
Calculado a partir da multiplicação de um fator variável “K”, obtido no anexo I da RN nº 451/2020, pelo capital
base reajustado pelo IPCA em julho de cada ano. O Capital Social da Cooperativa excede o valor do patrimônio
mínimo - PMA exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
CAPITAL REGULATÓRIO – MARGEM DE SOLVÊNCIA
É uma reserva suplementar às provisões técnicas que a operadora deverá dispor, para suportar oscilações das
suas operações advindas de perdas do ativo, mau dimensionamento das provisões técnicas e mudanças que
afetem o setor tais como: aumento de sinistralidade e evasão de beneﬁciários. Em 31/12/2021, a margem de
solvência calculada para a Unimed Maceió está insuﬁciente, conforme demonstramos:

31/12/2021

Patrimônio líquido ajustado

114.424.270

Margem de Solvência total (exigida em 2022)
Limitação - Capital regulatório - RN 451
Capital regulatório parcial
(-) Ajuste despesas com programas aprovados
Capital regulatório 2021

191.071.420
75%
143.303.565
1.971.486
141.332.079

Veriﬁcação - Capital regulatório

Veriﬁcação insuﬁciência capital regulatório

(26.907.809)

Insuﬁciente

ATIVOS GARANTIDORES
Os ativos garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da Operadora,
que lastreiam as provisões técnicas. Esses ativos representam a efetivação ﬁnanceira real da garantia
escritural reﬂetida pelas provisões
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Em 31 de dezembro de 2021, a necessidade de lastro e vínculo da Unimed Maceió está suﬁciente, conforme
resumo da situação dos ativos garantidores que demonstramos abaixo:

31/12/2021
Total de ativos garantidores
Aplicações garantidoras de provisões técnicas - vinculadas
Vínculo de imóveis assistenciais

123.895.065
123.895.065
-

Necessidade de lastro
Veriﬁcação de suﬁciência de lastro

106.862.833
Suﬁciente

Necessidade de vínculo
Veriﬁcação de suﬁciência de vínculo

81.103.357
Suﬁciente

25. COBERTURA DE SEGUROS
A empresa adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua
relevância, contratados por montantes considerados suﬁcientes pela Administração, levando-se em
consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos
seguros dos imóveis, em valores de 31 de dezembro de 2021, está assim demonstrada:
Seguradora

Apólice

Local

Cobertura

Vigência

Seguros Unimed
Seguros Unimed
Seguros Unimed
Seguros Unimed
Seguros Unimed
Seguros Unimed

019702010118000842
019702010118000824
019702010118000343
019702010118000282
019702010118000482
019702010118000848

Av. Dom Antônio Brandão, 395 - Farol
Av. Fernandes Lima, 3113 - Farol
Av. Geremias Porciúncula, 40 -Farol
Rua Alcebíades Valente, 461 - Farol
Av. Dom Antônio Brandão, 436 - Farol
Rua Joaquim Nabuco, 81 - Farol

15.000.000
16.500.000
1.000.000
3.000.000
1.000.000
800.000

16/12/2021 a 16/12/2022
05/05/2021 a 05/05/2022
09/05/2021 a 09/05/2022
17/04/2021 a 17/04/2022
06/07/2021 a 06/07/2022
17/12/2021 a 17/12/2022

26. PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O resumo da apuração do Imposto de renda e Contribuição Social está demonstrado da seguinte forma:

31/12/2021
Lucro antes dos impostos
Adições (exclusões) permanentes
Adições (exclusões) temporárias
Exclusão ato cooperativo
Base de cálculo
IRPJ - 15% + Adicional - 10%
CSLL 9%
TOTAL
Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico

(11.478.216)
11.540.311
11.478.216
11.540.311
2.861.079
1.038.629
3.899.708
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27. CONCILIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31/12/2021
Resultado líquido

(15.377.924)

31/12/2020
8.622.955

Ajustes por:
Depreciação

2.573.934

2.230.809

Amortização

250.884

314.248

Juros sobre empréstimos

253.825

51.003

Atualização de tributos

3.577.979

3.523.827

Despesas ﬁnanceiras

1.171.644

1.065.444

(9.100.814)

(4.755.192)

(61.176)

(72.660)

Juros sobre aplicações ﬁnanceiras
Utilização RATES
Utilização reserva de contingências - Covid-19

6.806.966

Aumento em investimentos

Saldo ajustado

-

514.616

1.250.431

(9.390.066)

12.230.865

2.506.217
(7.438.714)

(27.456.930)
(11.946.990)

(1.089.896)

17.791.812

Variação dos ativos operacionais
Aplicações Financeiras
Créditos de operações com planos de assistência à saúde
Créditos operacionais de assistência à saúde não relacionados com plano de
saúde da Operadora
Créditos tributários e previdenciários
Bens e títulos a receber
Despesas antecipadas
Realização longo prazo
Outros créditos a receber
Depósitos judiciais e ﬁscais

(959.677)
(1.583.314)
(128.408)
4.249.714
179.462
-

468.827
211.719
68.406
5.291.702
(178.862)
-

(4.264.616)

(15.750.316)

Variação dos passivos operacionais
Provisões técnicas
Débitos de operações com assistência à saúde
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionados com plano de
saúde da Operadora
Provisões
Tributos e encargos sociais a recolher
Conta corrente com cooperado
Realização longo prazo
Débitos diversos

Caixa líquido das atividades operacionais
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14.314.775
744.009

7.375.745
(1.687.596)

383.696

(236.648)

(177.980)
622.920
212.444
4.968.527
1.324.837

(120.289)
1.934.054
339.426
(7.344.813)
3.654.625

22.393.228

3.914.504

8.738.546

395.053
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28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A a d m i n i s t r a ç ã o p ro c e d e u a a n á l i s e d o s
instrumentos ﬁnanceiros que compõem o ativo e o
passivo e concluiu que o valor justo das
disponibilidades, créditos de operações com
planos de assistência à saúde e não relacionados
com planos de saúde da Operadora e os passivos
circulantes, principalmente provisão de eventos a
liquidar e débitos de operações de assistência à
saúde, aproximam-se do saldo contábil, cujos
critérios de contabilização e valores estão
informados nas demonstrações ﬁnanceiras, em
razão de o vencimento de parte signiﬁcativa desses
saldos ocorrer em data próxima à do balanço
patrimonial.
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Operadora
não possuía nenhum tipo de instrumento
ﬁnanceiro derivativo.
FATORES DE RISCO
A Operadora apresenta exposição aos seguintes
riscos, advindos do uso de instrumentos
ﬁnanceiros:

(em reais)

descasamento entre o ﬂuxo de pagamentos e o
ﬂuxo de recebimentos, considerando os diferentes
prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
Para atenuar esse risco, a Operadora tem por
prática o acompanhamento permanente de seu
ﬂuxo de caixa, avaliando a adequação dos prazos de
recebimentos e pagamentos de operações
relativas a plano de saúde, geralmente
caracterizadas por prazos de recebimentos e
pagamentos consideravelmente curtos.
c) RISCO DE TAXAS DE JUROS
Risco de alterações nas taxas de juros que possam
trazer impactos sign iﬁcativos sobre os
rendimentos dos recursos aplicados ou sobre a
remuneração dos recursos captados no mercado
ﬁnanceiro.
Para minimizar possíveis impactos de oscilações
em taxas de juros, a Operadora tem por prática
realizar aplicações ﬁnanceiras conservadoras em
títulos de renda ﬁxa (CDB e Fundos de
investimento) junto a bancos de primeira linha, bem
como evita a contratação de empréstimos de
montante elevado.
d) RISCO OPERACIONAL

a) RISCO DE CRÉDITO
Risco do não recebimento de valores decorrentes
da prestação de serviços médico-hospitalares ou
da impossibilidade de resgate de aplicações e
investimentos mantidos junto a instituições
ﬁnanceiras.
Para atenuar esse risco, a Operadora tem por
prática o acompanhamento permanente de sua
carteira de recebíveis e dos índices de
inadimplência, bem como mantém suas aplicações
em instituições renomadas e com baixo risco de
crédito.

Risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes
de diversas causas associadas a processos, pessoal,
tecnologia e infraestrutura da Operadora, bem
como a fatores externos decorrentes de exigências
legais e regulatórias e de padrões geralmente
aceitos de comportamento empresarial.
A administração da Operadora é responsável pelo
contínuo desenvolvimento e implementação de
controles para tratar e administrar riscos
operacionais, de forma a evitar a ocorrência de
prejuízos ﬁnanceiros e danos à sua reputação. São
eles:

b) RISCO DE LIQUIDEZ

•

Risco da não existência de recursos ﬁnanceiros
suﬁcientes para que a Operadora honre seus
compromissos no prazo, em razão do

•
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exigências para segregação adequada de
funções, incluindo a autorização independente
de operações;
exigências para a reconciliação e
monitoramento de operações;
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•
•
•

•
•
•

cumprimento de exigências regulatórias e
legais;
documentação de controle e procedimentos;
exigências para a avaliação periódica de riscos
operacionais enfrentados e a adequação de
controles e procedimentos para tratar dos
riscos identiﬁcados;
exigências de reportar perdas e as ações
corretivas propostas;
desenvolvimento de planos de contingências;
padrões éticos e comerciais.

e) RISCO DA GESTÃO DA CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS
A Cooperativa limita sua exposição a riscos de
gestão da carteira de investimento, ao investir
apenas em títulos públicos e títulos de renda ﬁxa
privados em diversas instituições ﬁnanceiras, como
forma de diluir os riscos. A Administração monitora
ativamente as aplicações e os rendimentos e não
espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir
com suas obrigações.
29. TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS - TAP
A partir de 2020, em cada data de balanço, deve ser
elaborado o TAP (ou “Liability Adequacy Test” LAT) para todos os contratos vigentes na data de
execução do Teste.
O Teste de Adequação de Passivo (TAP) foi
estabelecido pela ANS com vigência a partir de 1º de
janeiro/2020 e tem como fundamento estabelecer,
através de métodos ﬁnanceiros, estatísticos e
atuariais, mensuração a valor presente. Com
estimativa nos ﬂuxos de caixa futuros, com base
nas receitas de contratos assumidos na operação
de assistência à saúde, serão suﬁcientes para
custear as despesas com os beneﬁciários do plano
de saúde (pelo pagamento regular dos prestadores
assistenciais). Essa projeção deve estar de acordo
com as regras e parâmetros deﬁnidos nos itens
9.1.4, 10.12.2 e 10.12.2.1 anexo Capítulo I – Normas
Gerais da RN 435/2018 e alterações vigentes.

(em reais)

desses cálculos foram realizadas pelo atuário
responsável, Pedro Henrique Batista Cândido de
Souza, MIBA 2.901.
Para o Teste, desenvolveu-se uma metodologia que
considera a melhor estimativa de todos os ﬂuxos
de caixa futuros, que também incluem as despesas
incrementais e de liquidação de eventos,
utilizando-se premissas atualizadas.
Na determinação das estimativas dos ﬂuxos de
caixa futuros, os contratos deverão ser segregados,
no mínimo, entre as modalidades: (i) individual, (ii)
coletiva empresarial, (iii) coletiva por adesão e (iv)
corresponsabilidade assumida, agrupados por
tipos ou características de risco. Os ﬂuxos de caixa
são trazidos a valor presente com base nas
estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de
risco pré-ﬁxada deﬁnidas pela ANBIMA, limitadas
ao horizonte máximo de 8 (oito) anos.
Caso seja identiﬁcada qualquer insuﬁciência no
TAP, registra-se a perda imediatamente como uma
despesa no resultado do exercício,
constituindo/complementando a provisão – TAP.
O estudo atuarial referente ao TAP, contendo, no
mínimo, os métodos atuariais, ﬁnanceiros e
estatísticos utilizados, as hipóteses e premissas
consideradas para a projeção de cada variável
estimada e seus resultados parciais para cada um
dos grupos de contrato, deverá ser assinado pelo
atuário responsável pelos cálculos, juntamente
com o representante legal da operadora, devendo
ﬁcar disponível para consulta por pelo menos 5
anos.
Diante dos resultados apresentados, veriﬁcou-se
que a Operadora apresentou SUFICIÊNCIA no Teste
de Adequação de Passivos. Ressalta-se que o
referido Teste foi elaborado de acordo com as boas
práticas atuariais, bem como em consonância com
as exigências da Agência Nacional de Saúde
Suplementar.

Na Unimed Maceió - Cooperativa de Trabalho
Médico, essas estimativas e responsabilidade
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(em reais)

30. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreram eventos, entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações
contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e ﬁnanceira.
31. EFEITOS DA PANDEMIA – COVID -19
O ano dois da pandemia de Covid-19 foi marcado por uma violenta segunda onda do novo coronavírus no país,
pelo colapso do sistema de saúde em várias regiões, e pelo surgimento de novas variantes muito mais
transmissíveis. Contudo, com o desenvolvimento de vacinas e avanço na campanha de imunização, no segundo
semestre de 2021, houve queda no número de mortes por Covid-19.
A Diretoria manteve medidas para assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência à saúde,
minimizando quaisquer impactos em sua operação ou que pudessem afetar adversamente seu patrimônio.
Conservou as recomendações divulgadas pelos órgãos oﬁciais e, principalmente, as determinações do órgão
regulador (ANS), monitorando ativamente as medidas anteriormente adotadas, como:
(a) o acompanhamento da evolução dos atendimentos na rede credenciada, assegurando a quantidade
adequada de leitos para internações;
(b) implantação do atendimento por telemedicina;
(c) comunicação intensa sobre medidas de prevenção.
Durante o exercício de 2021, houve aumento nos eventos conhecidos ou avisados, que registraram uma
elevação em razão da maior complexidade de tratamentos e permanência de internações nos casos de Covid19, bem como pela retomada dos atendimentos em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais.
Os impactos futuros relacionados à pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua duração
e severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com precisão, continuarão a ser acompanhados pela
Operadora.
Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021

Dr. Daniel de Macedo Veras
Diretor Presidente

Dra. Maria Magaly A. Medeiros
Diretora Administrativo-Financeira

Roberto Aparecido Andrade
Contador
CRC/SP 208904/O-4
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Diretores, Conselheiros e Cooperados da
Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico
Maceió – AL

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho
Médico (Operadora), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Operadora, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfases
Considerando a relevância dos valores envolvidos em relação ao patrimônio líquido da
Operadora, a complexidade e forma de realização, chamamos a atenção para a nota
explicativa nº 11 que descreve que a Operadora possui registrado na rubrica “Conta
corrente com cooperados – ativo não circulante”, cujo saldo apresentado em 31 de
dezembro de 2021 é de R$ 19.951.266 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e um mil,
duzentos e sessenta e seis reais) referente a responsabilidade assumida pelos cooperados
da Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico, frente ao pagamento do parcelamento
especial Lei nº 11.941/09, referente ao recolhimento de contribuições previdenciárias (INSS),
impostos e contribuições federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL), conforme faculdade prevista na
Instrução Normativa DIOPE/ANS nº 20/2008, aplicável exclusivamente as entidades
cooperativas supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Conforme mencionado em nota explicativa nº 24 a Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho
Médico em 31 de dezembro de 2021 está com insuficiência de margem de solvência de
R$26.907.809 (vinte e seis milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e nove reais) conforme
os parâmetros definidos pela Resolução Normativa nº 451 de 06 de março de 2020 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Nossa opinião não contém ressalvas relacionadas a esses assuntos.

Outros assuntos
As demonstrações financeiras do exercício anterior, findo em 31 de dezembro de 2020, cujos
valores estão apresentados para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros
auditores independentes, que emitiram relatório em 29 de janeiro de 2021 com opinião sem
modificação e ênfase referente a complexidade e forma de realização do montante
registrado na rubrica “conta corrente com cooperados – ativo não circulante”.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do
auditor
A administração da Operadora é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
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Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
A administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Operadora continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
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ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 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 risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



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



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



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Operadora a não mais se manter em continuidade operacional.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

AF&H Auditores Independentes
CRC – 2SP038543/O-3

Danilo Soares Avila
Contador – CRC 1SP290567/O-9

Rogerio Marino
Contador – CRC 1SP187430/O-9
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Termo de Responsabilidade Atuarial de Provisões Técnicas
Eu, Beatriz Resende Rios da Mata, telefone (31) 3223-3371, e-mail beatriz@plurall.com.br, inscrita
no CPF sob o nº 057.260.206-50, como atuário legalmente habilitado, com número de registro
profissional MIBA 1474, sou responsável pelo cálculo das Provisões Técnicas da operadora Unimed
Maceió Cooperativa de Trabalho Médico, registrada sob o nº 32.768-9 na Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS,
DECLARO, para os devidos fins de direito:
A - que os trabalhos foram conduzidos de acordo com os princípios atuariais e as diretrizes
estabelecidas pela regulamentação vigente. Desta forma, as Provisões Técnicas foram verificadas e
apuradas com base em metodologias atuariais de cálculo aderentes à realidade operacional da
operadora;
B – que no quadro abaixo estão dispostos os valores das provisões apuradas por mim para cada mês
do 4º trimestre de 2021:
Mês de competência
Dez/2021

PEONA
R$ 71.361.433,81

Provisão de Remissão
R$ 3.902.427,09

C - que executei testes que atestam a qualidade dos dados que serviram de base para a elaboração
do cálculo da PEONA Outros Prestadores e Provisão de Remissão;

D – que ao proceder à apuração das Provisões de PEONA Outros Prestadores e Provisão de
Remissão, foram observados fatos relevantes que ensejaram a adoção das seguintes medidas
para adequação do cálculo:
Preliminarmente às observações relativas a este tópico, ressalta-se que o modelo deste TRA foi
adotado conforme disposto no anexo VI da Resolução Normativa nº 393/15 da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, por não ser possível sua alteração, de forma a não prejudicar essa
operadora quando de seu envio à ANS, porém seguem abaixo algumas considerações julgadas
necessárias de constar neste documento:
1) No parágrafo 1º deste Termo menciona-se a responsabilidade do atuário pelo cálculo das
Provisões Técnicas da operadora. Entretanto, é importante deixar claro que a responsabilidade
pelo cálculo se restringe aos valores apurados para as provisões técnicas obrigatórias, definidas
pela ANS na RN nº 393/15, que possuem a previsão de cálculo por metodologia atuarial, ou
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seja, PEONA Outros Prestadores, PEONA-SUS, PIC e Provisão para Remissão, sendo esta última
somente para as operadoras que oferecem esse benefício.
É importante ressaltar que nossa responsabilidade se restringe apenas ao cálculo das provisões
do mês de dezembro de 2021, pois os cálculos da PEONA Outros Prestadores e da Provisão de
Remissão de outubro e novembro de 2021 era de responsabilidade de outra consultoria.
Em relação à Provisão para Remissão, foi questionado à operadora sobre a existência de
contratos com a previsão de oferta desse benefício e de remidos, sendo esta consultoria
informada de que a operadora possui remidos. Dessa forma, foi estimado atuarialmente o valor
da Provisão para Remissão, cujos valores foram informados no item B deste Termo.
Em relação à PEONA-SUS e PIC, a Operadora ainda não possui metodologia atuarial comunicada
à ANS e, portanto, utiliza-se da metodologia padrão disposta na RN nº 393/15, alterada pela
RN nº 476/21. Dessa forma, não há estimação atuarial no valor dessas provisões.
Já em relação às outras provisões técnicas, definidas pela ANS no art. 15 da RN nº 393/15 como
outras provisões facultativas e que também deverão ser estimadas atuarialmente, não há que
se assumir qualquer responsabilidade, tendo em vista não termos sido informados de qualquer
risco que gere a necessidade de constituição de provisões facultativas.
2) No item “C” deste Termo menciona-se que foram executados testes para atestar a qualidade
dos dados.
Embora sejam efetuados testes pelo atuário, não é nossa responsabilidade atestar a
fidedignidade e consistência da base de dados, tendo em vista que não possuímos acesso às
informações necessárias para atestar tais condições. Destaca-se que a responsabilidade de tal
verificação é do auditor independente, conforme estabelecido pela própria ANS no § 2º do
artigo 5º da RN nº 393/15.
Os testes de qualidade realizados pelo atuário se restringem a verificar a coerência da base de
dados com os demonstrativos contábeis enviados pela operadora à ANS e minimizar possíveis
erros não identificados pela operadora quando da extração dos dados e que poderiam
influenciar na consistência da metodologia atuarial.
Além disso, é importante destacar que a ANS não estabeleceu uma periodicidade mínima
obrigatória para acompanhamento da base de dados pelos auditores independentes e, assim
sendo, não cabe ao atuário exigir essa informação da operadora e se responsabilizar por valores
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de provisões técnicas calculados de forma incorreta em função da utilização de base de dados
inconsistente. Portanto, o atuário somente é responsável pela consistência da metodologia
atuarial e sua aplicação.
De todo modo, esta consultoria registra que, embora não haja previsão legal dos normativos da
ANS sobre a emissão do relatório circunstanciado dos auditores independentes após a
comunicação da metodologia atuarial, é de extrema importância sua validação periódica, no
mínimo anual, a fim de atestar a constante fidedignidade das informações utilizadas para o
cálculo das provisões técnicas.
3) Em relação aos itens “E” e “F” deste Termo, esclarece-se que o Instituto Brasileiro de Atuária –
IBA enviou à ANS ofício expondo diversos motivos pelos quais não estava de acordo com a
assinatura do atuário com a previsão desses dois itens, sobre o qual esta consultoria está de
pleno acordo e reitera novamente no presente Termo.
Estes itens imputam assumir responsabilidades que extrapolam as características do
documento, o qual visa apresentar os valores de algumas Provisões Técnicas, sendo este apenas
um dos elementos que podem contribuir para eventual insolvência da operadora.
O disposto no inciso I, § 3º do art. 24-A da Lei nº 9.656/98, embora possa ser dirigido a
qualquer pessoa que tenha concorrido com a instauração da direção fiscal em função de
insolvência da operadora, depende de apuração no caso concreto, não sendo de aplicação
automática como se pretende com a assinatura do referido Termo. Por fim, a responsabilidade
desta consultoria se restringe ao disposto em Lei, visto que a redação disposta na alínea “F” do
Termo de Responsabilidade Atuarial não é a contida na Lei nº 9.656/98.
4) Em relação ao solicitado pela ANS neste item “D”, seguem abaixo os fatos relevantes
observados e as medidas adotadas para adequação do cálculo das provisões:
4.1)

Alteração Metodologia Atuarial para PEONA de Dezembro/2021:

Com a contratação da Plurall e a responsabilidade sobre a PEONA Outros Prestadores a partir
da data-base de dezembro/2021, optou-se por substituir a metodologia de cálculo utilizada
pela antiga consultoria por uma que também fosse adequada à realidade da Operadora, mas
que fosse possível um melhor acompanhamento de sua consistência mensalmente.
A alteração foi realizada a partir do cálculo da PEONA da data-base contábil de
Dezembro/2021, conforme é permitido no parágrafo único do art. 4º da RN nº 393/15 e a
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operadora possui arquivada toda a documentação exigida no ANEXO V da RN nº 393/15,
referente à nova metodologia utilizada.
4.2)

Alteração Metodologia Atuarial para Remissão de Dezembro/2021:

Com a contratação da Plurall e a responsabilidade sobre a Provisão para Remissão a partir da
data-base de dezembro/2021, optou-se por substituir a metodologia de cálculo utilizada pela
antiga consultoria por uma que fosse adequada à realidade da Operadora, mas que fosse
possível um melhor acompanhamento de sua consistência mensalmente.
A alteração foi realizada a partir do cálculo da Remissão da data-base contábil de
Dezembro/2021, conforme é permitido no parágrafo único do art. 4º da RN nº 393/15 e a
operadora possui arquivada toda a documentação exigida no ANEXO V da RN nº 393/15,
referente à nova metodologia utilizada.
4.3)

Cálculo da Provisão de Remissão de Dezembro/2021:

Realizada a avaliação dos valores estimados de despesas assistenciais por exposto (DAE)
consideradas no cálculo da provisão, para cada faixa etária do remido, como estabelecido na
metodologia de cálculo desta provisão. A avaliação da DAE tomou por base, inicialmente, as
despesas com remidos em conjunto com outras análises descritas a seguir:
a) Realização de teste de consistência entre a despesa estimada no cálculo da provisão
feito pela antiga consultoria e a despesa real dos remidos ocorrida mensalmente nos
últimos anos;
b) Realização de teste de consistência entre a despesa estimada no cálculo da provisão
feito pela antiga consultoria e a despesa real dos remidos ocorrida mensalmente nos
últimos anos após expurgar os custos oriundos de tratamentos de COVID-19 dos
remidos;
c) Avaliação da frequência de utilização dos remidos e valor médio da despesa por grupo
de procedimentos.
Com isso, foi possível observar a qualidade dos dados, identificar o padrão de utilização e
custos dos remidos, verificar a variabilidade e evolução dessas despesas e detectar possível
ocorrência de outlier. Diante de todas essas análises, foi possível definir os valores da DAE para
os próximos 12 meses mais adequados à realidade dos remidos da operadora.
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Destaca-se a recomendação desta consultoria para que a fidedignidade dos dados e despesas
dos remidos seja atestada periodicamente pelos auditores independentes da operadora,
conforme já mencionado no item 2 deste Termo.
Em relação à taxa de juros real, conforme estabelecido na NTAP, adotou-se o percentual de
5,38%, tomando como base as estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) definidas pela ANBIMA
e duration apurada de 1,97 ano.
E – assumir, integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas, ficando à
ANS, desde já, autorizada a delas fazer, nos limites legais e em juízo ou fora dele, o uso que lhe
aprouver;
F – estar ciente que qualquer comissão ou omissão de informação, no que tange aos trabalhos por
mim executados, que vier a dar causa à instauração do regime de direção fiscal e/ou liquidação
extrajudicial nos últimos 12 (doze) meses à data de instauração, poderá levar a indisponibilidade
dos meus bens, com base no disposto no inciso I, do § 3º, do art. 24-A, da Lei 9.656/1998.
Belo Horizonte, 07 de março de 2022.

BEATRIZ RESENDE RIOS
DA MATA:05726020650

Assinado de forma digital por BEATRIZ
RESENDE RIOS DA MATA:05726020650
Dados: 2022.03.07 09:31:02 -03'00'

Beatriz Resende Rios da Mata
MIBA 1.474
Plurall Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar
Representada por Beatriz Resende Rios da Mata
CIBA 83
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Termo de Responsabilidade Atuarial de Provisões Técnicas

Eu, Daniel de Macedo Veras, CPF nº 477.478.384-68, representante da operadora Unimed Maceió
Cooperativa de Trabalho Médico, registrada sob o nº Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho
Médico 32.768-9 na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, declaro que as informações
fornecidas para apuração das provisões técnicas são fidedignas e consistentes com os
demonstrativos contábeis da operadora e das informações encaminhadas à ANS por meio do DIOPSXML. Declaro ainda que, estou ciente das informações anteriores e que os valores de provisões
apuradas por metodologia atuarial foram refletidas nos registros contábeis da operadora e no DIOPSXML encaminhado à ANS.
Maceió, 07 de março de 2022.

DANIEL DE MACEDO
VERAS:47747838468

Assinado de forma digital por
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Daniel de Macedo Veras
Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho
Médico
Representante legal da Operadora junto à ANS
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