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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

 

 

Aos Administradores, Conselheiros e cooperados da Unimed de Manaus 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda �Grupo�Unimed� 

 

 

 

ABSTENÇÃO DE OPINIÃO 

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas da Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e Unimed 

de�Manaus�Empreendimentos�S.A.��Em�recuperação�judicial�,�respectivamente,�que�

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 

demonstrações das sobras e do resultado,  das mutações do patrimônio líquido e 

dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, assim como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 

contábeis. 

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis da Operadora, 

pois devido à relevância do assunto descrito�na�seção�a�seguir�intitulada��Base�para�

abstenção�de�opinião�,�não�nos�foi�possível�obter�evidência�de�auditoria�apropriada�

e suficiente para fundamentar nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis. 
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Base para Abstenção de opinião 

 

1.Conforme Notas explicativas número 1.2. Direção Fiscal e Cumprimento de Leis 

e Regulamentos, a Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico e sua 

controlada�Unimed�de�Manaus� Empreendimentos� S.A.� �Em� recuperação� judicial� 

encontram-se em acompanhamento pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) através de Regime de Direção Fiscal (R.O. nº 2657/2021) e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Amazonas, em decorrência do deferimento do processo de 

recuperação judicial nº0762451-34.2020.8.04.0001. Tanto os ajustes contábeis 

determinados tanto pela autarquia reguladora, quanto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas poderão ocasionar divergências das práticas e políticas 

contábeis, principalmente no reconhecimento e liquidação dos passivos a curto e a 

longo prazo. Até a conclusão deste trabalho de auditoria, não tivemos 

conhecimento de apresentação e aprovação de Quadro Geral de Credores (Lei nº 

11.101/05).  

 

2.Conforme Nota Explicativa número 2, as demonstrações contábeis referentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas de acordo com os 

pressupostos as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 

contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nos 

11.638/07 e 11.941/09, Lei 12.973/14 e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

� CPC. A Escrituração contábil atende às Resoluções do Conselho Federal de 

Contabilidade e por ser uma entidade do mercado de saúde, obedecem às Normas 

Contábeis vigentes emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

atendendo a RN nº 435/18 e alterações da RN nº 430/17, simultaneamente com um 

conjunto completo das demonstrações contábeis como controladora da Unimed de 

Manaus Empreendimentos S.A (controlada) constituída em 25 de Novembro de 

2015, sendo eliminados os efeitos nas transações entre partes relacionadas e as 

diferentes práticas contábeis adotadas, (ANS) controladora e (IFRS) controlada. Em  
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virtude do Pedido de Recuperação Judicial processo nº 0762451-34.2020.8.04.0001 

e deferido em 18/12/2020, essas práticas contábeis poderão ser influenciadas 

quando concluída a elaboração e consolidação do Quadro Geral de Credores a ser 

apresentado pelo Administrador Judicial nomeado no exercício de 2021, em 

decorrência da oportuna aplicação do disposto na Lei nº 11.101/2005 e alterações 

decorrentes das aplicações dos artigos 18 a 20D constantes na Lei nº 14.112/2020. 

Nessa consolidação do Quadro Geral de Credores, as práticas contábeis divergem 

das normas aplicadas pela ANS, quanto às classificações determinadas pela 

Autarquia. Os valores registrados em grupos de passivo a curto prazo e a longo 

prazo determinados pelas práticas da ANS (RN 435/18) obedecem ao regime de 

competência contábil pelo conhecimento da conta médica apresentada e respectiva 

provisão para a liquidação. Para os fins judiciais em processo de recuperação 

judicial, as práticas contábeis quando ocorrerem os pagamentos via conta judicial 

e devidamente fundamentada em relatório mensal do administrador judicial, são 

os de regime de caixa pelo efetivo deferimento pelo Magistrado, sendo que somente 

ocorre quando demonstradas as seguintes condições: a) conciliação dos controles 

da recuperanda x habilitação de crédito pelos credores; b) condicionante quanto a 

apresentação de documentos hábeis para que o efetivo pagamento seja realizado; 

c) abatimento dos valores efetivamente adiantados a esses credores que habilitam 

os créditos que entendem de direito; d) revisão contábil e financeira pelo 

administrador judicial e devidamente aprovado pelo Magistrado. Valores 

apresentados em habilitações de créditos são realizadas em determinadas ocasiões, 

não necessariamente pelos valores habilitados.  A Unimed de Manaus declara desde 

já, que diante da expectativa de recuperação, não adota em suas práticas contábeis 

a norma contábil NBC TG 900 � Entidades em Liquidação, datada de 18 de Março 

de 2021. Nesse sentido, esses efeitos futuros a serem ajustados ou não, ainda são 

desconhecidos pela auditoria nesta data. 

3.Conforme Nota explicativa 5 (item iv), como forma de priorizar o atendimento 

nas redes credenciadas, fornecedores de bens e serviços, a fim de manter os 

serviços prestados a seus beneficiários, a entidade concedeu adiantamentos como 

medida não suspender os atendimentos, mediante ao envio de Cartas de 

Circularização pela Auditoria Externa, como forma de confirmação de saldos, os 

retornos igualmente ao exercício anterior não foram satisfatórios. Os saldos  
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apresentados nesta rubrica de adiantamentos deverão ser compensados com os 

respectivos passivos a liquidar pela operadora oportunamente nos autos de 

recuperação judicial. Considerando haver créditos de longo prazo e constando em 

aberto, a Unimed de Manaus entende que dos saldos contabilizados 

adicionalmente, deverão ser submetidos à apreciação da Administradora Judicial 

de�tal�forma�que�se�validem�esses�créditos�em�aberto,�seja�através�de��encontros�de�

contas��na�habilitação�de�créditos.�As�notas�fiscais�de�prestadores�de�serviços�e�

fornecedores deverão ser apresentadas até a data de consolidação do Quadro Geral 

de Credores pelos credores. A Unimed de Manaus manterá os controles gerenciais 

na devida ordem de tal forma que esses valores a receber sejam reduzidos de seus 

passivos a liquidar. Em termos regulatórios (ANS), a redução de passivos a liquidar 

influenciará os valores de provisões técnicas, constituição de margem de solvência 

e outros indicadores. As evidências de auditoria na presente data são insuficientes 

para a formação de opinião sobre a adequação desses saldos apresentados 

quantitativa e qualitativamente. 

 

4.Conforme Nota Explicativa 6 Créditos Tributários, os valores a serem 

compensados não se encontram atualizados em 31 de dezembro de 2020 pela taxa 

SELIC. As evidências de auditoria obtidas, não foram suficientes para validação 

desse grupo contábil. 

 

5.Conforme Nota Explicativa 7 Investimentos, o reconhecimento em sua 

controlada Unimed de Manaus Empreendimentos S.A. somente foi considerado à 

época em que foi constituída (ano de 2015), pela integralização-compra das ações 

de parte pela operadora e parte pelos próprios cooperados. Em decorrência do 

deferimento da recuperação judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas (TJ-AM), a Unimed de Manaus, passa a ser entendida como �Grupo 

Unimed�. Não constam evidências de auditoria de que foram determinadas 

quaisquer reversões/estornos de lançamentos contábeis dessa operação, seja por  
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determinação da ANS, seja pelo R. Magistrado (TJ-AM) ou ainda, por iniciativa da 

própria administração da operadora na data base de 31 de dezembro de 2020, 

através de apuração individualizada proporcional de cada compra até a emissão 

deste relatório.  

 

6. De acordo com a Nota Explicativa 2.1.8. Intangível, os Ativos Intangíveis 

adquiridos separadamente foram mensurados no reconhecimento inicial ao custo 

de aquisição e, posteriormente, deduzidos da Amortização Acumulada e perdas do 

valor recuperável, quando aplicável. Na consolidação das demonstrações contábeis, 

o saldo de R$ 14.152.200,00 no grupo de Intangível pela sua controlada Unimed de 

Manaus Empreendimentos S.A., tratada no processo de recuperação judicial como 

integrante�do��grupo�Unimed�de�Manaus�,�não�foi�aplicado�o�teste�de�impairment�

em função de ausência de parâmetros técnicos comparativos. A Unimed de Manaus 

mantém esse saldo em 31 de dezembro de 2020 e aguardará as determinações, seja 

pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, seja por determinação da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), para o devido estorno do ágio constituído em sua 

controlada no exercício de 2021. Não se sabe ainda que através de estimativas, 

quais os efeitos contábeis e tributários que impactarão as demonstrações contábeis 

ajustadas. Não temos evidências de auditoria suficientes para estimar os desfechos 

dessas premissas elencadas na referida nota explicativa. 

 

7. Passivos a curto e a Longo Prazos: Sobre as incertezas da liquidação dos passivos 

constantes nas Notas Explicativas:  NOTA 10. PROVISÕES TÉCNICAS DE 

OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NOTA 11. DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOTA 12. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 

� CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE NOTA 13. EMPRÉSTIMOS E 

FINANCIAMENTOS A PAGAR, NOTA 14. DÉBITOS DIVERSOS, NOTA 15. 

PROVISÕES � PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE. Do que constam nas 

notas explicativas destacadas, não é possível concluir, como, quando e por quais 

valores, os ativos serão realizados e os passivos serão pagos por meio das 

operações da operadora e de sua controlada, ou ainda, se por meio de venda de  
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parte ou de todos os ativos, de acordo com o comando judicial (TJ-AM) ou 

determinação da agência regulatória (ANS). Neste diapasão, destacamos a elevada 

quantia em tributos em aberto, incluindo os valores retidos na fonte e não 

recolhidos pela operadora referente a períodos pretéritos.  

8. Respostas de Circularização: Aplicamos os procedimentos de circularização 

referente os saldos de 31 de dezembro de 2020 e as respostas recebidas foram 

insuficientes, frente ao passivo declarado e os adiantamentos pendentes de 

compensação de longa data. Podem existir divergências entre os valores entre os 

controles da operadora, respostas de circularização e habilitações de créditos. 

9. Capital Social. O Capital Social da Singular em 31 de dezembro de 2020 totaliza 

R$ 30.157.067, sendo o mesmo valor em 31 de Dezembro de 2019. Devido a 

redução do número de cooperados ativos (2019 até o momento), esses valores se 

encontram em fase de reconciliação com o Livro de Matrículas de forma individual 

pela administração da cooperativa. No entendimento de nós auditores, essa quota 

de capital social individualizada deverá ser compensada (quando aplicável) com os 

valores pelas compras das ações de sua controlada Unimed de Manaus 

Empreendimentos� S.A.� �em� recuperação� judicial�,� e� somadas� com� as� perdas� de�

exercícios anteriores. Diante dessa complexa circunstância e pela falta de evidência 

de auditoria, não temos elementos para opinar sobre a exatidão desses valores até 

a emissão deste relatório. 

10. Continuidade Operacional: Existe incerteza relevante em relação à 

continuidade operacional das atividades do Grupo Unimed. Se por um lado a sua 

atividade consta como essencial frente aos atendimentos de pacientes atingidos 

pela Pandemia Covid-19 e variantes da doença ainda em estudo, por outro lado, as 

questões relativas ao atendimento à recuperação judicial (não convolação em 

falência pelo Poder Judiciário TJ-AM), seja por ausência de parcelamento dos 

tributos em aberto com as compensações permitidas em lei, seja pela não 

aprovação de Quadro Geral de Credores, ou pela Liquidação Extrajudicial pela ANS, 

são fatores fundamentais para a sua continuidade operacional. Todavia, o Grupo 

Unimed elaborou as suas demonstrações contábeis no pressuposto da continuidade 

operacional. 
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Outros Assuntos 

É fundamental que o �Grupo Unimed� eleve a qualidade do compliance e controles 

internos de forma que não ocorra a figura de fraude a credores, e ainda, ocorrências 

previstas nas Leis 9.613/98 e 12.846/13. Essas qualidades dos controles internos 

somente podem ser elevadas com a criação de comitê de auditoria interna e 

governança corporativa que atue de forma integral e pontual (RN 443/19). 

Adicionalmente, deve-se eliminar as fraquezas dos controles internos relacionado 

ao processo de elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 

bem como a prevenção tempestiva quanto a detecção de erros materiais ou fraudes.  

A auditoria das demonstrações consolidadas foi conduzida por nós e observamos 

o que prevê a NBC TA 600 (R1) Considerações Especiais � Auditoria de 

Componentes de grupos incluindo o trabalho dos auditores componentes em 

relação à sua controlada Unimed de Manaus Empreendimentos S.A. �em�

recuperação� judicial�. Auditamos a sua controlada no exercício de 2020 e o 

relatório datado de 29 de Julho de 2021 contém opinião com abstenção de opinião 

e incerteza relevante referente a continuidade operacional. 

As demonstrações contábeis de 2019 foram auditadas por nós, constando ressalvas 

em relação: a) baixa resposta de circularização; b) ausência de atualização dos 

créditos tributários; c) incerteza sobre os desfechos dos processos judiciais, cujas 

contabilizações são feitas por estimativas e lastreadas por relatório da assessoria 

jurídica; d) controles internos com fraquezas significativas, d) divergências dos 

saldos em compartilhamento de risco RN 446/19; e) Ativo Imobilizado � Complexo 

Nilton Lins, pois diversos itens compõe negociações perante os proprietários do 

imóvel; f)  incerteza relevante em relação à continuidade operacional. O relatório 

dos auditores de 2019 é datado de 20 de Março de 2020.  
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e 

o relatório do auditor 

A Administração da Singular é responsável por essas outras informações que 

compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 

demonstrações contábeis individuais 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 contábeis individuais e 

consolidadas, 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 contábeis individuais ou com 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 

contábeis individuais e consolidadas 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações contábeis individuais 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 contábeis individuais livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 

elaboração das demonstrações contábeis individuais, a Administração é 

responsável pela avaliação da capacidade da Singular continuar operando, 

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 

operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis 

individuais, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Singular ou cessar 

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 

encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Singular são 

aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

demonstrações contábeis individuais. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

individuais e consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 

individuais, 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 contábeis individuais. 

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 contábeis individuais, 

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 

Singular. 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  
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possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da Singular. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

demonstrações contábeis individuais 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 Singular a não mais se manter em continuidade 

operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

demonstrações contábeis individuais, inclusive as divulgações e se as 

demonstrações contábeis individuais representam as correspondentes transações 

e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

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.  

 

De São Paulo (SP) para Manaus (AM), 29 de Julho de 2021. 

 

                                  

Aud7 Auditores Independentes S.S.       Alex Ribeiro Telo 

CRC 2SP024490/O-2       Contador 

                  CRC 1SP 173.375/O-3��S���AM� 

          CVM 11363


