Relatório da Administração

Iniciamos 2021 sabendo que seria um ano complexo. Nosso planejamento foi construído
neste cenário e conseguir executá-lo é um ponto a ser destacado. O ano nos exigiu
agilidade nas decisões e capacidade para lidar com incertezas. A solidez na cooperativa
e o esforço de todos foram fundamentais para superar os piores momentos da pandemia
e suas consequências.

Foram grandes os desafios na área de Gestão de Pessoas e na melhoria da qualidade,
mesmo em um ambiente incerto. Nos preparamos para a implantação da Lei Geral de
Proteção de Dados, que já faz parte do nosso dia a dia. Passamos por momentos de
lotação de leitos e do Pronto Atendimento, mas ampliamos a capacidade ao máximo,
sempre
proporcionando
aos
clientes
o
tratamento
adequado.
Nesta última meia década, a Unimed Vale do Caí ampliou sua eficiência, incluiu
cooperados e colaboradores na participação dos resultados, ainda assim dobrando o
valor reinvestido na cooperativa. A região teve o impacto da pandemia amortecido pela
nossa presença, no atendimento às pessoas e às empresas clientes. Aumentamos a
geração de empregos e a rede de fornecedores, com especial atenção aos parceiros da
Unimed Vale do Caí.

Os resultados são frutos de esforços conjuntos de cooperados, colaboradores,
sociedade e todos os que se relacionam com a cooperativa. Se a Unimed Vale do Caí
se fortalece, todo esse complexo sistema se desenvolve da mesma forma.
A evolução da Unimed Vale do Caí foi constante nos últimos anos. Mas, se fôssemos
dividir em fases, a primeira foi a organização econômica, seguida por uma fase de
melhoria de processos e qualificação, e então, o desenvolvimento de nossas lideranças
e demais colaboradores. O passo seguinte é fazer com que essa base nos permita estar
cada vez mais próximos dos clientes, entendendo e entregando o que eles precisam,
sempre
com
algum
diferencial.
Esse
é
nosso
foco
para
2022.
O aumento de demanda e de custos, associado à retração econômica, desenham um
ano de 2022 tão complexo quanto o anterior. O setor de saúde segue com o processo
de concentração das operadoras de saúde e hospitais, fusões e aquisições. Essas
forças fizeram com que o sistema Unimed se modernizasse para competir nesse
ambiente, processo que segue de forma cada vez mais intensa.

Chegamos ao final desse ciclo investindo ainda mais no hospital (tanto em estrutura

quanto em equipamentos) e serviços próprios, reforçamos as Unidades Regionais e
seguimos na constante busca por capacitação das pessoas e melhoria da experiencia
do cliente.
Queremos lhe convidar a conhecer um pouco mais sobre as nossas iniciativas e práticas
desenvolvidas na cooperativa. Além disso, completamos o relatório da administração
com informações exigidas pela RN 322, são elas:
- Política de destinação de lucros / superávits / sobras;
A política de destinação deve observar a questão da capitalização a ser formada para
solvência.
- Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência
na “performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício;
Já relatado no texto acima.
- Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto;
No exercício de 2020, ocorreu eleição da Diretoria na Assembleia Geral Ordinária
de março/2020, ficando com a seguinte composição:
Dr. Everton Machado Bochi
Dr. Paulo Cesar Sehn
Dr. Ronaldo Carissimi
Diretores:
Dr. Henri Jacson Knierin de
Quadros
Dr. Rodrigo Decusati
Dr. Waldir João Kleber

- Presidente
- Vice-Presidente
- Diretor Superintendente

- Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s);

- Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e
origens dos recursos locados, inclusive aqueles voltados aos programas de
promoção e prevenção de saúde;
Investimentos
Edificações
Equipamentos Proc. Eletrônico
Máquinas e Equipamentos

R$
4.529.874,05
100.713,61
2.285.725,74

Móveis e Utensílios

253.249,69

Veículos

155.847,70

Benfeitorias Prédio Terceiros

119.525,00

- Resumo dos acordos de acionistas;
A Cooperativa segue seu Estatuto Social e a Lei das Cooperativas 5764-71.

- Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o
vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos
até o vencimento;
" A UNIMED VALE DO CAÍ/RS – COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA,
declara que tem capacidade e intenção de manter os títulos e valores mobiliários,
suficientes para manter suas obrigações. Dispõe dos valores aplicados nos
fundos dedicados ao setor de saúde suplementar."
- Emissão de debêntures;
Não aplicável às Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde.
- Investimento da Companhia em Sociedades coligadas e controladas e mencionar
as modificações ocorridas durante o exercício;
2020

PARTICIPAÇÕES

AQUISIÇÕES

BAIXAS

2021

Unicred Vale do Caí

49.020,26

2.047,39

0,00

51.067,95

Unimed Central RS

92.457,80

0,00

0,00

92.457,80

RS-

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Unimed Central RS - GED

16.151,09

0,00

0,00

16.151,09

Central Nacional Unimed

43.849,29

110.256,51

0,00

154.105,80

Unimed Federação RS

256.812,98

0,00

0,00

256.812,98

Unimed Operadora RS

6.701,22

0,00

0,00

6.701,22

Sicredi

9.936,91

0,00

0,00

9.936,91

Unicred Vale do Taquari e
Rio Pardo

82.514,88

0,00

82.514,88

0,00

Unicred Corpo Clínico

15.289,26

143,00

0,00

15.432,26

Unicred Farmácia Externa

3.300,00

1.045,08

0,00

4.345,08

Total dos Investimentos

582.033,99

113,491,98

82.514,88

613.011,09

Unimed
Central
Videoconferência

Muito Obrigado e saúde a todos!

Dr. Everton Machado Bochi
Presidente da Unimed Vale do Caí
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Aos
Membros do Conselho de Administração e Fiscal e Associados
UNIMED VALE DO CAI/RS Cooperativa de Assistência à Saúde.
Montenegro – RS
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da UNIMED VALE DO CAI/RS
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA, que compreendem o Balanço
Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas Demonstrações de Sobras ou
Perdas, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de
Caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
UNIMED VALE CAI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA, em 31 de
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “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.
Outros Assuntos
Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), apresentada para
propiciar informações suplementares, requerida como parte integrante das
Demonstrações Financeiras, apenas para as companhias de capital aberto, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Operadora e submetida aos procedimentos de
auditoria no parágrafo que trata da responsabilidade dos auditores independentes e, em
nossa opinião, está adequadamente apresentada em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às Demonstrações Financeiras tomadas em conjunto.
Rua Dr. Mário Totta, 714 – Sala 301 – Bairro Tristeza – Porto Alegre/RS - 91920-130
Fones: (51) 3269-3299 - 99714-9496 - contato@dickelemaffi.com.br
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As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de
comparabilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião sobre as informações
foi emitido em 27 de janeiro de 2021, sem ressalvas.
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
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. Nada temos a
relatar sobre isso.
Responsabilidade 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 de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, 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.
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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 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 obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Operadora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 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.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
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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.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência,
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.

Porto Alegre/RS, 02 de fevereiro de 2022.

DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.
Registro CRC/RS 3.025/O-0
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