
 

 
PARECER DO CONSELHO FISCAL - 2019 

 
 

 

O Conselho Fiscal da UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 04.612990/0001-70, com sede na Av. 

Constantino Nery, 1.678 – São Geraldo – CEP 69050-002, em cumprimento das 

atribuições legais e estatutárias, nos termos do art. 67, X do Estatuto Social, 

realizou análise das demonstrações contábeis consolidadas referente ao 

exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, com base no Balanço Patrimonial e 

Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa, bem como na 

apreciação do Relatório dos Auditores Independentes. 

 

Para a lisura na verificação das contas e documentos apresentados e utilizando 

da faculdade expressamente prevista no parágrafo único do art. 67 do Estatuto 

Social, o Conselho Fiscal realizou suas análises mediante o assessoramento 

técnico especializado da R. Tashiro Consultoria, CNPJ 04.612.990/0001-70, 

cujas considerações seguem anexas ao presente parecer. 

 

Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório dos Auditores 

Independentes -2019 emitido pela AUD7 – AUDITORES INDEPENDENTES 

LTDA, datado de 20 de março de 2020, somos de parecer que AS CONTAS 

APRESENTADAS MERECEM A APROVAÇÃO pelos senhores cooperados 

COM RESSALVAS: 

 

Ressalvas dos Auditores Independentes: 
 

 O retorno das respostas sobre as circulações enviadas, continuam sendo 

insuficientes para a Auditoria assegurar, através dos testes de auditoria, 

quanto a existência de passivos ocultos ou não registrados nas rubricas 

contábeis, conforme  Nota Explicativa 5 (iii) Adiantamentos e 10, Nota 

Explicativa 10 - Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores. 



 

 Não há evidências na contabilidade de que tenha ocorrido em 2019 a 

reavaliação anual ativos fiscais (créditos tributários e previdenciários) no 

Ativo a curto e longo prazo, estando em desacordo com o item 37 – 

Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos Sobre o Lucro – Correlação 

às normas Internacionais de Contabilidade – IAS 12, Conforme Nota 

Explicativa nº6. 

 O provisionamento dos processos judiciais, estimados pela assessoria 

jurídica da cooperativa e contabilizados, ressalvamos que devem ser 

reavaliadas continuamente pela administração, pois seus desfechos são 

incertos, impactando significativamente nas Provisões – Passivo 

Circulante e Não Circulante, conforme Nota Explicativa nº 15. 

 

  

Por fim, este Conselho aponta as seguintes considerações, que não afetam a 

Aprovação das Demonstrações Contábeis, mas que devem ser observadas: 

 

 

Mencionado em parecer de 2018: “A realização de auditoria forense ocorreu 

conforme solicitação dos cooperados na AGE realizada 14/06/2018. O 

procedimento foi executado pela BKR Lopes Machado Auditores, e 

encaminhada aos Ministérios Público Estadual e Federal, conforme protocolos 

OF.096/2018/PRES.EXEC e OF.095/2018/PRES.EXEC para as devidas 

providências.” Ainda estamos aguardando a manifestação formal dos referidos 

órgãos, sem previsão de decisão de êxito. 

Em 2018, observou a que Unimed Cooperativa reduziu as despesas, remodelou 

processos operacionais e renegociou contratos com parceiros e fornecedores, 

deu certo, pois saiu de um cenário deficitário em 2017 de mais de 102.8 milhões 

de reais para 7,1 milhões negativos em 2018. Porém, no ano passado, a 

empresa voltou a registrar aumento no déficit em 22,2 milhões. 



 

A Unimed tem sofrido impacto pelo modelo oneroso e ineficiente de atenção à 

saúde atual do país. O sistema de saúde privado brasileiro perdeu milhões de 

clientes ao longo dos últimos cinco anos, a Unimed Manaus, em dezembro de 

2018 detinha de 54.289 vidas e no mesmo período de 2019 findou com 28.335, 

as perdas em quase 26 mil vidas com Operações de Assistência à Saúde, 

representando quase 50%. 

Desta forma, a incerteza em relação à continuidade operacional existe, pois 

mesmo a Receita Operacional com Planos de Saúde atual, sendo suficiente para 

manter o custo operacional, esta margem de contribuição é insuficiente para as 

despesas fixas, e com a manutenção do cenário incorrido em 2019, com as 

perdas de vidas, a tendência é que esse déficit aumente nos próximos períodos. 

Destacamos, a demora quanto aos prazos de Fechamentos Contábeis, ocorrido 

devido ao registro dos cálculos das informações atuariais, que impactam 

significativamente no resultado, não tendo, este Conselho Fiscal, registros 

contábeis da empresa ocorridos com brevidade, de forma que os possam ter 

conhecimento e juntamente aos demais comitês traçarmos medidas preventivas, 

a fim garantir o bom andamento dos negócios e o alcance dos resultados ora 

planejados. 

 

 

Manaus, 31 de Março de 2020. 
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Secretário do Conselho Fiscal 
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