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NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL 

A Unimed de Manaus - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, 

tendo como objetivo social a congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades da área de 

saúde, sem o objetivo de lucro. A entidade é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que 

regulamenta o sistema cooperativista no País, regulada ainda pela lei 9.656/98 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, registrada sob o nº 31.1961-1 e inscrita no CNPJ sob nº 04.612.990/0001-70, conta com 

446 médicos�cooperados.�A�área�de�ação,�conforme�artigo�1º,�alínea�“a”�do�Estatuto�Social,�para�efeito�de�

admissão de associados, é a Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

1.1 DIREÇÃO FISCAL 

A ANS, através da RO (Resolução Operacional) nº 2.657 de 11.03.2021 decretou novo Regime de Direção 

Fiscal para a Operadora com vigência até 11.03.2022, assim como através da Portaria de Pessoal nº 77 de 

11.03.2021 renomeou o Sr. Alfredo Pessoa Cunha como o Diretor Fiscal para o período designado. O trabalho 

de Regime de Direção Fiscal ocorre em momento simultâneo ao acompanhamento pelo Administrador Judicial 

e o Juiz de Falências do TJ-AM. Os atendimentos das Instruções Diretivas constam na nota explicativa nº

28.5 Instauração de Novo Regime de Direção Fiscal.

1.2) CUMPRIMENTO DE LEIS E REGULAMENTOS

A Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e sua controlada Unimed de Manaus 

Empreendimentos S.A. declara que está cumprindo as leis e regulamentos, neste caso, ao atendimento às 

solicitações pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) através das Instruções Diretivas emitidas 

pelo Sr. Diretor Fiscal e da mesma forma à Administradora Judicial nomeada pelo Magistrado para atuar nos 

autos de recuperação judicial em trâmite no TJ-AM.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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
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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 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.

2.1) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1.1 Regime de Escrituração 

Os resultados das operações foram apurados pelo regime de competência do exercício, para os registros das 

operações suas incidências são de acordo com os ingressos (receitas), custos e despesas. As 

Contraprestações Efetivas foram apropriadas à Receita considerando-se o período de cobertura do risco, pro 

rata dia, quando se tratou de contratos com preços pré-estabelecidos. Nos contratos com preços pós-

estabelecidos, a apropriação da receita foi registrada na data em que se fizeram presentes os fatos geradores 

da Receita, de acordo com as disposições contratuais; ou seja, a data em que ocorreu o efetivo direito ao 

valor a ser faturado.
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Os eventos indenizáveis foram apurados conforme apresentação da conta médica ou do aviso pelos 

prestadores para a área médica, que é responsável pela análise e reconhecimento dos eventos ocorridos.

Uma vez que as despesas que ocorrem pela prestação do atendimento, referindo-se a cobertura contratual 

do beneficiário do plano de saúde. A partir de 2021, dos valores provisionados a título de credores de curto e 

longo prazos na Unimed de Manaus com base nos critérios pela RN 435/18 deverão ser revistos e ajustados, 

sempre dentro do que for julgado pela ciência do Direito quanto a melhor prática adequada, em razão do 

deferimento do pedido de recuperação judicial ou efeitos exigidos pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). Tais ajustes somente ocorrerão dentro das normas legais vigentes.

2.1.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas 

sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões 

para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados 

efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

2.1.3 - Aplicações

A entidade constituiu Ativos Garantidores com aplicações financeiras para lastrear as provisões técnicas, cuja 

movimentação seguiu regras estabelecidas pela ANS, sendo estas avaliadas ao seu valor justo.

2.1.4 - Créditos de Operações com Plano de Assistência à Saúde e Provisão de Perdas Sobre Créditos

Foram registradas e mantidas no Balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e 

apropriadas à conta de Resultado de Contraprestações Efetivas pelo seu período de cobertura, considerando 

o vencimento para pessoa física e data de referência para pessoa jurídica.

A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva foi constituída sobre valores a receber de 

beneficiários, decorrentes da existência de inadimplência, calculada nos planos individuais com preço 

preestabelecido no contrato individual, havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 60 

(sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada; e para os planos coletivos e 

intercâmbio, havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade 

do crédito desse contrato foi também provisionada. A administração da entidade revisa periodicamente o 

critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência dessas operações, bem como vem 

atendendo as ID´S (Instruções Diretivas) emitidas pela ANS.
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2.1.5 - Conta Corrente de Cooperados

Conta Corrente de Cooperados refere-se aos valores de créditos com cooperados, relacionados à IN ANS nº 

20 e suas respectivas alterações, vide Nota 5.1.

2.1.6 – Investimentos

As participações existentes em outras sociedades, demonstradas e avaliadas ao custo de aquisição, 

deduzidas quando aplicável, da Provisão para Perdas conforme Pronunciamento Técnico CPC 45 –

Divulgações de Participações em Outras Sociedades.  Foi constituída em 25 de novembro de 2015, uma 

Sociedade Anônima de capital fechado, a Unimed de Manaus Empreendimentos S.A.

2.1.7 – Imobilizado

O registro é realizado pelo custo de aquisição, formação ou construção, as depreciações são calculadas pelo 

método linear com base na vida útil estimada dos bens.

O saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei nº 11.638/07 será mantido até sua completa 

amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado.

O valor do ativo imobilizado não apresenta o reflexo do custo atribuído (deemed cost) em consonância com 

o ICPC10 - Interpretação sobre a aplicação inicial ao ativo imobilizado e a propriedade para investimento dos 

pronunciamentos técnicos CPC 27, em razão da Sumula de nº 18, de 21 de julho de 2011 ANS: é vedado às 

operadoras de planos privados de assistência à saúde modificar o custo de aquisição do seu Ativo Imobilizado 

bem como das Propriedades para Investimento. O valor do imobilizado da Cooperativa seria maior que o 

demonstrado no Balanço e impactaria positivamente no Patrimônio Líquido da Cooperativa. 

2.1.8 – Intangível

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 que impactarão as 

demonstrações contábeis ajustadas.
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Consta o processo nº 1054431,2018.8.26.0100 em trâmite na 31ª vara cível de São Paulo – TJ-SP –

Embargos de Execução, tendo como embargada a empresa Adup Adm prest serv tec informática e interne 

Ltda. Considerando que parte do saldo de ativo intangível se refere a contabilização desses ativos, a 

administração da operadora entende que tais saldos serão mantidos em seus controles até o desfecho do 

processo judicial.

2.1.9 - Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

As provisões técnicas foram integralmente constituídas pela Cooperativa, segundo as normas e critérios 

fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Resolução Normativa nº 393/2015.

Provisão Para Eventos a Liquidar - PESL: Os eventos foram contabilizados com base nos avisos e 

remessas recebidos e considerados suficientes para fazer face aos compromissos futuros. 

Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA: destinada para fazer frente ao pagamento 

dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à Operadora. Sua constituição está 

prevista na Resolução Normativa – RN nº 209 de 22/12/2009 e alterações, expedida pela ANS. 

Provisão de Remissão: De acordo com a Resolução Normativa 209, de 22 de dezembro de 2009, a provisão 

para remissão foi constituída mensalmente, seguindo a metodologia da Nota Técnica Atuarial da Provisão 

(NTAP) de Remissão, emitida até junho/2019 pelo atuário da Unimed do Brasil. 

2.1.10 - Tributos e Contribuições Sociais a Recolher

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro, quando cabível, foram calculados com base nos 

critérios estabelecidos pela legislação vigente, com base nos valores provenientes de atos cooperativos e não 

cooperativos. 

2.1.11 - Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais

1. Ativos Contingentes: somente não houve decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado.

2. Passivos Contingentes: serão provisionados de acordo com a CPC 25, ou seja, quando as perdas 

estiverem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos estiverem mensuráveis com 

suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas 

divulgadas em nota explicativa e os passivos contingentes, avaliados como perdas remotas, não são 

provisionados nem divulgados. Os relatórios da assessoria jurídica externa cível são constantemente 

enviados ao Sr. Diretor Fiscal, contudo os relatórios da assessoria jurídica externa trabalhista não 

foram concluídos nos prazos estabelecidos na prestação deste serviço.



 

 
 

Manaus, 28 de junho de 2021.

www.unimedmanaus.com.br  
Av. Constantino Nery, n° 1.678 
69050-002 - São Geraldo 
T. (92) 4009-8686 / 0800-702-9088 

19 

Existe um passivo de contingenciado de ações trabalhistas em torno de R$ 55.000.000,00 de acordo com os 

relatórios enviados.

3. Obrigações Legais: foram registradas como exigíveis de acordo com as alíquotas previstas em Lei, 

atentando quando aplicável à atividade da Cooperativa, qual seja Plano de Saúde, independente da

avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a entidade questionou a 

inconstitucionalidade de tributos.

2.1.12 – Partes Relacionadas

As transações com partes relacionadas e saldos existentes com outras entidades de grupo econômico devem 

ser divulgadas nas demonstrações contábeis da entidade. As transações e os saldos Inter companhias 

existentes com partes relacionadas são eliminadas, exceto em relação àqueles entre entidade de investimento 

e suas controladas mensuradas ao valor justo por meio do resultado, na elaboração das demonstrações 

contábeis consolidadas do grupo econômico Pronunciamento CPC 05 (R1).

NOTA 3.   DISPONÍVEL E APLICAÇÕES FINANCEIRAS E APLICAÇÕES LIVRES

A cooperativa possui em seus registros os saldos das contas caixas, bancos, aplicações financeiras 

(vinculadas) e livres. As aplicações vinculadas constituídas em observância às determinações do órgão 

regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar, exclusivamente para constituição dos lastros das 

Provisões: PEONA - Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados; Provisão de Eventos e Sinistros a 

Liquidar, incluindo Débitos em Cobrança relacionados ao Ressarcimento ao SUS e Provisão de Remissão, 

conforme estabelece a Resolução Normativa RN nº 392 de 09 de dezembro de 2015.

O saldo em conta garantida pelo Sicoob é de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais).



 

 
 

Manaus, 28 de junho de 2021.

www.unimedmanaus.com.br  
Av. Constantino Nery, n° 1.678 
69050-002 - São Geraldo 
T. (92) 4009-8686 / 0800-702-9088 

20 

A operadora efetuou as contabilizações dos valores em aplicações garantidoras e essas aplicações têm

exclusivamente a finalidade de pagamento de rede credenciada e hospitais em caso de liquidação

extrajudicial pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Considerando a cooperativa se encontrar em 

processo de recuperação judicial, não é possível neste momento, a avaliação se:

a) O valor depositado será elevado por determinação judicial para fins de atendimento à ANS; ou

b) Se do valor depositado, será judicialmente solicitado o desbloqueio para o pagamento dos seus 

credores.

NOTA 4. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos contratos dos planos de saúde firmados em 

Pessoa Física e Jurídica, onde os valores vencidos em planos pré-estabelecidos (Pessoa Física) há mais de 

60 dias são computados como perdas de inadimplência de seus usuários, nos casos dos demais planos 

vencidos há mais de 90 dias são provisionados como perdas.

4.1 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO RELACIONADA COM PLANO DE 

SAÚDE DA OPERADORA

Saldos mantidos no grupo de Créditos de Operações Assistência à Saúde não Relacionado com Planos de 

Saúde da Operadora, configuram os atendimentos de beneficiários de outras Operadoras através de 

intercâmbio eventual, atividade está estabelecida entre as Cooperativas de Trabalho Médico no âmbito 

nacional, mediante ao seu beneficiário não estar assistido em sua área de cobertura contratual, devidos à 

problemas apresentados no Sistema Gestão Saúde referente ao suporte, já reclassificadas em 2020.
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NOTA 5. BENS, TÍTULOS A RECEBER CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 

(i) 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 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

(ii) Representam como parte da constituição da Unimed de Manaus Empreendimentos S/A, contas em 

análise referente a saldos anteriores ao período em 2017, à disposição para tomadas de decisões da 

Diretoria e títulos não recebidos referente as Antecipações emitidas referente as cobranças;

(iii) Os créditos a receber de cooperados demonstram os repasses (descontos) junto à terceiros e perdas, 

ou seja, não possuem o quantitativo de Proventos para suprir os descontos (Unicom, Serit, Pensão e 

outros) em suas produções médicas, sendo estes registrados para compensações futuras conforme 

atingirem saldos positivos para quitação de saldo devedor.
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NOTA 5.1 - CONTA CORRENTE COM COOPERADOS

Previsto na Instrução Normativa nº 20 emitidas pela ANS a Cooperativa deliberou, através de Assembleia

Geral Ordinária, a transferência para seus cooperados da responsabilidade pelo pagamento das Obrigações 

Legais, relativas a exercícios anteriores a 2008. O citado normativo autorizou o registro contábil, destas 

obrigações, diretamente em Sobras ou Perdas Acumuladas, em contrapartida no Passivo Circulante ou no 

Passivo Não Circulante (Exigível à Longo Prazo). Assim, excepcionalmente, estes valores foram transferidos 

da conta de Sobras ou Perdas Acumuladas para o Ativo Não Circulante (Realizável à Longo Prazo) e estão 

sendo corrigidos nos mesmos moldes das obrigações correlatas.

Considerando o ambiente de Recuperação Judicial em que a operadora está inserida sendo que os próprios 

cooperados são proprietários do negócio, não é possível neste momento prever qual será o desfecho quanto 

a realização desses valores em aberto ou pelo abatimento em eventual determinação para aporte de capital, 

caso entendimento do Poder Judiciário e ainda, por comando da própria Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS).

 
(I) Processos nº 10283-000840/2008-62 e 10283- 000843/2008-04 encontra-se em julgamento na 

Receita Federal, corrigidos monetariamente pela taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic) com acompanhamento da assessoria jurídica externa. 
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NOTA 6. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(i) Créditos de tributos retidos na fonte pago a maior no exercício, objeto de pedido de compensação; 

(ii) Créditos tributários em processo junto a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, objeto de 
pedido de compensação; 

(iii) Créditos de contribuições previdenciárias a compensar no próximo exercício; 

(iv) Créditos federais de PIS e COFINS por antecipação de pagamentos no REFIS, Programa de 

Recuperação Fiscal pela reabertura da Lei 11.941/2009. 

(v) Saldo de crédito com prejuízo fiscal a compensar referente ao período de 2010 a 2013 registrados no 

Ativo Circulante com base no CPC nº 25 e 32, após ser reavaliado e ajustado para refletir a melhor 

estimativa corrente.  

 

As atualizações desses tributos serão efetuadas ainda em 2021, de forma que tanto os valores 

registrados em passivos tributários a serem corrigidos, os créditos tributários a serem abatidos, tenham o uso 

do mesmo critério. Não foi aplicada essa atualização até a presente data, devido aguardar-se os desfechos 

dos pedidos de compensação em andamento.
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No Ativo Não Circulante destacamos os valores pertinentes:

(i) Créditos Tributários provenientes de juros a incorrer de parcelamentos, classificados no Ativo 

Realizável à Longo Prazo para apropriação mensal;  

(ii) Valores alocados, transferidos das Aplicações garantidoras de Provisões Técnicas à Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para fins liquidação no exercício seguinte do saldo devedor de 

dívidas incluídas no PERT; 

(iii) Saldos referente aos Depósitos Cíveis, encaminhados à Assessoria Jurídica Externa no aguardando 

dos alvarás de pagamentos para o registro das respectivas baixas de Contingências Cíveis 

classificadas no Passivo Não Circulante para o exercício de 2020. 

NOTA 7. INVESTIMENTOS

(i) Saldo referente à constituição da Unimed de Manaus Empreendimentos S/A pela Unimed Manaus 

Cooperativa de trabalho.

Nos Termos do Pronunciamento Técnico CPC 45 – Divulgação de Participações em Outras Entidades, a 

Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, é controladora da Unimed de Manaus 

Empreendimentos S/A.
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Considerando que a administração da Unimed de Manaus cooperativa de trabalho Médico Ltda não tem 

interesse em que sua controlada seja uma empresa a parte, mas sim, integrante de um grupo econômico, 

conforme consta no processo de recuperação em judicial em andamento, os saldos deverão ser revertidos 

em contrapartida ao ágio contabilizado em sua controlada (Nota 2.1.8). Essa contabilização e reversão 

somente será realizada quando determinada judicialmente ou ainda, pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). 

NOTA 8. IMOBILIZADO

Conforme estabelecido no CPC 27 o Imobilizado está representado pelo custo de aquisição com suas 

respectivas depreciações, sendo este não representando pelo valor justo em razão a Súmula Normativa nº 

18 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Apresentação da movimentação do ativo imobilizado:
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A administração da Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico tem conhecimento de 

proibição de alienação de qualquer tipo de ativo imobilizado durante o processo de recuperação judicial, sem 

prévia comunicação e deferimento pelo R. Magistrado. Os controles em 2021 deverão ser mais rígidos de 

forma a garantir a transparência no processo de recuperação judicial. Até a data de encerramento dessas 

demonstrações contábeis, declaramos não termos alienado nenhum tipo de bem, dação em garantia a 

terceiros de forma a incorrer em eventual crime falimentar.

NOTA 9. INTANGÍVEL

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível, a Unimed de Manaus Cooperativa 

de Trabalho Médico Ltda entende que se aplica o reconhecimento de um item como ativo intangível quando 

satisfaça:

(a) A definição do ativo intangível e;

(b) Os critérios de reconhecimento.

Conforme Nota Explicativa 2.1.8 os valores estão apresentados em forma consolidada.

NOTA 10. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
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(i) A Provisão de Prêmio ou Contraprestações Não Ganhas são pelo registro contábil do valor mensal 

cobrado pela operadora para cobertura de risco contratual da vigência que se inicia naquele mês, 

devendo ser baixada a crédito de Receita de Prêmios ou Contraprestação, no último dia do mês de 

competência, pelo risco já decorrido no mês, de acordo com a Resolução Normativa RN 390/15 e 

suas alterações, Anexo I – Capítulo I – Normas Gerais em seu Item 8.2.7;

(ii) Provisão para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais de remissão das 

contraprestações pecuniárias, referentes à cobertura de assistência à saúde firmadas com os 

beneficiários da Cooperativa e calculadas pela metodologia da Nota Técnica Atuarial – NTAP, 

constituída mensalmente de acordo com a Resolução Normativa 104/05; 

(iii) Refere-se à segregação dos atendimentos de intercâmbios na rede contratada e cooperada, 

registrado de acordo com anexo da Resolução Normativa nº 314/12;

(iv) A entidade tem registrado nessa conta eventos referentes aos ressarcimentos de despesas médicas 

ao SUS, o montante auferido por extrato divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

NOTA 11. DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Valores referente às Prestações de Serviços a pagar pelo atendimento dos usuários relacionados e não 

relacionados ao plano de saúde, por intermédio de intercâmbio eventual e habitual.
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NOTA 12. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

A seguir o detalhamento dos Tributos e Contribuições a Recolher classificados no grupo Não Circulante: 

(i) A�Unimed�de�Manaus�Empreendimentos�S.A�teve�sua�razão�social�mudada�para�“Unimed�de�Manaus�

Empreendimentos S. A – Em�Recuperação�Judicial”.
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(ii) A Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, também deverá mudar sua razão social, 

por ser um Cooperativa a receita federal não deferiu o DBE com código 418 (Situação Especial –

Início da Recuperação Judicial), por isso por orientação da própria receita federal entramos com o 

processo de nº 18365.720478/2021-19, para que fosse julgado o deferimento do DBE e assim 

fazermos a mudança da razão social.

  

(iii) Tributos e encargos sociais correntes do exercício contábil 2020, provisionados para recolhimento em 

curto prazo; 

(iv) Valor provisionado a curto prazo referente ao parcelamento do imposto sobre serviços, mais 

atualização monetária através da Unidade Fiscal do Município de Manaus – UFM, reconhecidas por 

meio de pedido de parcelamento acordado em termo de confissão de dívida do período 01/2008 a 

12/2012 junto à Secretaria Municipal de Finanças com fundamento na Lei nº 1.733 de 27 de maio de 

2013, parcelado em 180 vezes. Outros débitos parcelados no exercício em 60 prestações mensais, 

referente a imposto sobre serviços retidos na fonte do exercício anterior, por meio de termo de 

confissão de dívida; 

(v) Valor provisionado a curto prazo referente ao parcelamento do imposto sobre serviços 

correspondente a Instrução Normativa nº 20 da Agência Nacional de Saúde - ANS, atualizados 

monetariamente através da Unidade Fiscal do Município de Manaus – UFM, reconhecidas por meio 

de pedido de parcelamento acordado em termo de confissão de dívida do período 01/1996 a 12/2007 

junto à Secretaria Municipal de Finanças com fundamento na Lei nº 1.733 de 27 de maio de 2013, 

parcelado em 180 vezes. 

(vi) Referente ao Imposto sobre Serviços prestados e tomados de terceiros, parcelado e consolidado no 

exercício anterior por meio do Decreto Municipal Leiº nº 3.738/2017, compreendidos os débitos 

vencidos até 31.12.2016. Os débitos foram reparcelados em 60 parcelas mensais através de termo 

de confissão de dívida no exercício; 

 

(vii) Passivo tributário parcelado e consolidado, referente ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 

da Lei 11.941/2009 e REFIS da copa da Lei nº 12.996/2014 com aproveitamento de créditos com 

redução de multa e juros; 

(viii) Saldo do parcelamento referente ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS da Lei 11.941/2009 e 

débitos tributários do período 2005 e 2008, inseridos e consolidados no Programa Especial de 

Recuperação Tributária – PERT através da Medida Provisórias nº 783/2017; 

 

(ix) Tributos referentes a débitos previdenciários em cobrança administrativa e dívida ativa, provisionados 

a curto prazo do período de 03/2014 a 03/2017, inseridos no Programa Especial de Recuperação 
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(x) Tributária – PERT através da Medida Provisórias nº 783/2017. Os débitos inscritos em cobrança 

administrativa foram parcelados no exercício anterior com opção da modalidade de pagamento em 

120 parcelas e consolidados eletronicamente no exercício contábil atual.  

 

(xi) Parcelamento referente aos demais débitos inscritos em cobrança administrativa na Receita Federal 

provisionados a curto prazo do período de 03/2013 a 03/2017, inseridos no Programa Especial de 

Recuperação Tributária – PERT através da Medida Provisórias nº 783/2017. Os débitos inscritos em 

cobrança administrativa foram parcelados no exercício anterior com opção da modalidade de 

pagamento em 120 parcelas mensais sem o benefício de redução de juros e multas, e consolidados 

neste exercício contábil; 

 

(xii) Os débitos previdenciários inscritos em Dívida Ativa junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-

PGFN, foram consolidados através do recibo 00191000202831121043 em 28/12/2020 como 

parcelamento excepcional, com uma redução total de até 45% de acordo com a Lei nº 13.988/2020, 

Portaria PGFN nº 14.402/2020, art. 9, inciso II, alínea B, § 1, com a modalidade de pagamento em 60

parcelas mensais com o benefício de redução de juros e multas, e consolidado neste exercício 

contábil.

(xiii) Os demais débitos inscritos em Dívida Ativa junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 

foram consolidados através do recibo 00191000202837121020 em 28/12/2020 como parcelamento 

excepcional, com redução total de até 30% de acordo com a Lei nº 13.988/2020, Portaria PGFN nº 

14.402/2020, art. 9, inciso II, alínea B, § 1, com a modalidade de pagamento em 145 meses, com o 

benefício de redução de juros e multas, e consolidado neste exercício contábil. 

NOTA 13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

O reconhecimento dos custos atende ao que preconiza o CPC 20 – Custo dos Empréstimos, na qual a Unimed 

de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. deve capitalizar os custos de empréstimos que são 

diretamente atribuíveis à CPC20 R1 aquisição, construção ou produção de ativo qualificável como parte do 

custo do ativo, reconhecendo inclusive os outros custos de empréstimos como despesa no período em que 

são incorridos. 

A realização desses valores provisionados dependerá do resultado da aprovação do Quadro de Credores 

pelo TJ-AM. Dos valores aprovados a maior ou a menor, os efeitos serão revertidos em 2021 e exercícios 

seguintes, em contrapartida a contas de Patrimônio Líquido da operadora.
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NOTA 14. DÉBITOS DIVERSOS

(i) Obrigações com Pessoal pagas até o 5º dia útil de cada mês, redução está evidenciada conforme 

planejamento de redução de despesas em consonância com a diminuição do número de vidas do 

plano de saúde comercializado pela Operadora;

 

(ii) Fornecedores de Bens e Serviços em compensação de saldos com os adiantamentos a receber 

figurados para o exercício de 2020, devido à falta de confirmação de saldos por parte dos 

fornecedores através de Carta de Circularização emitida pela Auditoria Externa;

 

(iii) Saldos pertinentes às cotas partes a devolver, aluguéis, energia, água e telefone a pagar;

 

(iv) Depósitos de terceiros referentes ao Processo Judicial nº 0622103-97.2019.8.04.0001, em virtude do 

bloqueio judicial contra a Central Nacional Unimed. O processo tramita em segredo de justiça.

A realização desses valores provisionados dependerá do resultado da aprovação do Quadro de Credores 

pelo TJ-AM. Dos valores aprovados a maior ou a menor, os efeitos serão revertidos em 2021 e exercícios 

seguintes, em contrapartida a contas de Patrimônio Líquido da operadora.

NOTA 15. PROVISÕES – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Mediante as constatações por meio da Assessoria Jurídica da Cooperativa, realizadas pela análise 

jurisprudência (Judicial e Administrativa) para fins de classificação da possibilidade de perdas como Provável,

Possível ou Remota, e seguindo este critério técnico, demonstram nossas demandas registradas como 

prováveis conforme a seguir:
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Ressaltamos a não apresentação dos Relatórios de Contingências Trabalhistas por parte da 

Assessoria Jurídica Externa no encerramento do Balanço, a melhor estimativa como valor a ser reconhecido 

como provisão é o seu efetivo desembolso exigido para liquidar a obrigação, o que poderá distorcer as 

informações mediante aos possíveis bloqueios judiciais no âmbito trabalhista, sendo realizada a estimativa 

conforme preconiza o CPC 23. Os valores a serem realizados poderão divergir dos valores provisionados em 

decorrência da classificação pela ordem de pagamentos constantes no Quadro Geral de Credores 

oportunamente.

A realização desses valores provisionados dependerá ainda, do resultado da aprovação do Quadro 

de Credores pelo TJ-AM. Dos valores aprovados a maior ou a menor, os efeitos serão revertidos em 2021 e 

exercícios seguintes, em contrapartida a contas de Patrimônio Líquido da operadora.

A Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho médico nos termos do art. 54 da Lei 11.101/05 e 

alteração pela 14.112/20, tem conhecimento de que em seu plano de recuperação judicial não poderá prever 

prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes

de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.

A Unimed de Manaus declara ter conhecimento de que as provisões tributárias devem ser 

regularizadas em 2021

NOTA 16. PATRIMONIO LÍQUIDO

O capital social está registrado pela participação de 446 cooperados, atingindo o montante de R$ 

30.157.067,02 (trinta milhões, cento e cinquenta e sete mil, e sessenta e sete reais e dois centavos). Divide-
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se em quotas partes, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), onde sua quantidade mínima de subscrição de 

quotas partes para cada cooperados são de 50.000 (cinquenta mil) intransferíveis a terceiros, onde estes 

terão direito a um voto, independentemente da quantidade de quotas as quais cada cooperado possui.

No Exercício de 2020, continuamos com medidas de negociações junto de seus Cooperados e ex –

Cooperados, deste modo seguindo as regras do Estatuto os créditos foram negociados com perdas. 

NOTA 17. REVERSÃO DE SALDOS RISK MED

A administração entende que a reversão dos valores contabilizados anteriormente em relação às glosas (Risk 

Med), devem ser revertidas de forma a refletirem as melhores práticas contábeis em vigor. Decorrem de 

contabilizações de exercícios anteriores e que totalizam um valor negativo de R$ 38.055.514 (Trinta e oito 

milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais).

NOTA 17 a). CONSTITUIÇÃO DE RESERVA

Aprovado por unanimidade a criação da Reserva de Lucro no valor de R$ 20.172.989,09 com destinação 

única para a cobertura do Prejuízo de bloqueios, que porventura ultrapassarem o Prejuízo de 2019, serão 

registrados sempre em Reservas de Lucros e sua destinação será deliberada no final do processo e aguardar 

novos bloqueios que acontecerão no processo, registrando na reserva criada os restantes R$ 2.106.413,56.

O valor contabilizado em 31.12.2020 representa os valores efetivamente bloqueados.

NOTA 18. SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO 

As normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelecem que as 

operadoras que se encontram em Regime de Direção Fiscal não poderão efetuar distribuição de sobras a 

seus cooperados. As normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

estabelecem que as operadoras que se encontram em Regime de Direção Fiscal não poderão efetuar 

distribuição de sobras a seus cooperados. Para o exercício do ano de 2020, o resultante representa uma 

sobra no valor de R$ 1.750.487,13.

NOTA 19. DESTINAÇÕES DO RESULTADO (SOBRAS)

Embora o Estatuto da Cooperativa tenha previsão de que ocorrendo sobras, elas devem ter sua 

fração para constituição de 10% (dez por cento) a título de fundo de reserva e 5% (cinco por cento) a título 

de FATES, está evidenciada na Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL) tal previsão para 

deliberação na Assembleia Geral Ordinária. 



 

 
 

Manaus, 28 de junho de 2021.

www.unimedmanaus.com.br  
Av. Constantino Nery, n° 1.678 
69050-002 - São Geraldo 
T. (92) 4009-8686 / 0800-702-9088 

34 

NOTA 20. CONTRAPRESTAÇÕES E EVENTOS ASSISTENCIAIS 

Em 2020, como medida de redução de sinistralidade que muitos contratos ocasionavam, pelo motivo das 

Contraprestações (Receitas) destes não suportarem suas despesas, e mediante ao decreto de alienação da 

ANS em julho 2018 relacionados aos Contratos de Pessoa Física e Jurídica, obtiveram uma redução dos 

custos assistenciais em 30 %, mesmo com todas as saídas de vidas, a operação assistencial possuí um saldo 

positivo entre os custos e receitas assistenciais:

NOTA 21. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
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NOTA 22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Tomadas as decisões de redução de despesas, elencamos abaixo as despesas administrativas, onde 

suas variações representaram 18 % em sua totalidade menor que o exercício de 2019.

(i) Redução de Despesas devido à rescisão de contratos de funcionários, conservação e limpeza, 

manutenção e instalações, rescisão de contrato de aluguel e outros;

(ii) Devido a redução do quantitativo de vidas, os Contratos de Propagandas e Publicidades tiveram um 

acréscimo.

NOTA 23. RESULTADO FINANCEIRO

(i) Receitas referentes às atualizações de Créditos Tributários do período de 2007 a 2014, declarados 

em PERDCOMP pelas estimativas utilizadas da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Sélic); 

(ii) Despesas provenientes de descontos de faturamento obedecendo às regras dos contratos firmados 

em plano de saúde, e os descontos concedidos com regras estabelecidas nos acordos de perdas de 

cooperados conforme deliberação do Conselho de Administração em 29.10.2018, devido à 

necessidade de caixa da Cooperativa;
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(iii) Despesas relacionadas aos pagamentos em atraso de tributos do mês corrente e tributos parcelados;

(iv) Despesas relacionadas a multas, juros e despesas bancárias, onde a Operadora ao honrar seus 

compromissos em atraso desembolsou os encargos de operações de antecipações das atividades de 

assistência à saúde), e dívidas com fornecedores.

NOTA 24. RESULTADO PATRIMONIAL LÍQUIDO

(i) Amortização referente aos Ativos Intangíveis, referente ao Contrato Administrativo de Implantação do 
Projeto TASY.

NOTA 25. DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO

Alternativa adotada de redução dos contratos com corretoras de planos de saúde, devido à diminuição da 

carteira de usuários, representando uma redução.
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NOTA 26. DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

Em conformidade com a NBC T 3.8, demonstramos a seguir a conciliação entre o Superavit líquido e o fluxo 

de caixa líquido das atividades operacionais: 
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NOTA 27. NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Os cálculos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro e demais tributos, 

bem como suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades 

fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das 

declarações de rendimentos.

NOTA 28. COMPARTILHAMENTO DE RISCO – DEMONSTRAÇÕES 2020 – RN nº 446/2019.

Informações sobre Corresponsabilidade Cedida e Corresponsabilidade Assumida em 2019 e 2020

A Unimed Manaus, conforme requerido pela RN 430, de 7 de dezembro de 2017, adotou a nova forma de 

contabilização das operações de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de planos de 

assistência à saúde.

A edição da RN nº 435, de 23 de novembro de 2018, possibilitou que a escrituração contábil a partir do 

exercício de 2019 contemplasse a segregação das despesas com eventos indenizáveis referentes a carteira 

própria e aos atendimentos por corresponsabilidade assumida, bem como as contraprestações de 

corresponsabilidade cedida (valor excludente da receita que corresponde aos eventos indenizáveis relativos 

aos atendimentos prestados por outras operadoras em corresponsabilidade), de acordo com as diversas  

modalidades de contratação e de preço (preestabelecido ou pós-estabelecido).

A edição da RN 446, de 01 de novembro de 2019, acrescentou o artigo 3º-A e um Capítulo V ao Anexo da 

RN nº 435, de 2018, que estabelece às operadoras informarem a segregação dos valores contabilizados em 

2019 referentes às contraprestações de corresponsabilidade cedida e às despesas assistenciais, 

respectivamente grupos 31171 e 411X1.

O principal objetivo da segregação de valores é a necessidade de desdobramento de saldos contábeis de 

2019 de acordo com a abertura de contas contábeis implantada a para de 2020 pela RN nº 435/2018, para 

subsidiar o cálculo da variação das Despesas Assistenciais - VDA, para apuração do índice máximo de 

reajuste dos planos de assistência à saúde individuais e familiares, em atendimento à recomendação 

constante no item 74 da Nota Técnica mº 10/2019/COGIS/SUCIS/SEAE/SEPEC-ME do Ministério da 

Economia:

a) segregação dos saldos contábeis do exercício de 2019 referentes ao grupo 31171 - Contraprestação de 

Corresponsabilidade Transferida de Assistência Médico Hospitalar, de acordo com o desdobramento contábil 

para esse grupo implantado a partir de 2019 pela Resolução Normativa nº 435/2018.

b) segregação dos saldos contábeis do exercício de 2019 referentes ao grupo 411X1 - Despesa com Eventos 

/ Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência Médico Hospitalar, de acordo com o desdobramento 

contábil para esse grupo implantado a partir de 2019 pela Resolução Normativa nº 435/2018;
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A segregação da escrituração contábil dos lançamentos da corresponsabilidade, para atender o normativo 

vigente, conforme quadros para demonstrativos

Devido não existir a abertura do plano de contas em 2018, os valores contabilizados em corresponsabilidade 

assumida foram registrados nas contas contábeis existentes, situação corrigida a partir da Resolução 

Normativa nº 435/2018 para 2019.

No ano de 2020, devido à falta de suporte do Sistema de Gestão Saúde, este controle passou a apresentar 

divergências internas quanto apenas aos números de faturas, o que ocasionou divergências nas análises, 

sendo esta informada para a área tecnológica, por medidas de precaução, as informações pertinentes à 

Corresponsabilidade Assumida seriam registradas manualmente, porém pelo prazo e definições do 

fechamento do balanço, serão reclassificadas em 2021. Na tabela apenas evidenciamos as despesas geradas 

que foram registradas no grupo 442/332. 

29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Em 31 de dezembro de 2020, a UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 

possui alguns tipos de instrumentos financeiros, inclusive a utilização de empresa para antecipação de 

recebíveis, os quais estão sendo analisadas dentro do ambiente de recuperação judicial da operadora  

a) Fatores de risco 

 

A UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresenta exposição aos 

seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 

a1) Risco de crédito; 

Advém da possibilidade de a operadora não receber os valores decorrentes de operações de vendas 

ou de créditos detidos em instituições financeiras geradas por operações de investimento financeiro.  

Para atenuar esse risco, a operadora adota como prática de acompanhamento permanente do saldo 

devedor de suas contrapartes e análise periódica dos índices de inadimplência. Com relação às 

aplicações financeiras, a UNIMED DE MANAUS dá preferência a realizar aplicações em instituições 

renomadas e com baixo risco de crédito. Todavia, para garantir a manutenção de suas operações, 

utiliza-se de empresa de fomento, para antecipação de seus recebíveis e deverá manter esse 

procedimento até que a liquidez da operadora seja regularizada. As operações são devidamente 

ratificadas em atas de reuniões de administração e acompanhada pelo Conselho Fiscal da operadora. 
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a2) Risco de liquidez 

Risco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientes para que a 

UNIMED DE MANAUS honre seus compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e 

recebimentos, considerando aos diferentes prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Em 

decorrência determinação judicial, as operações da UNIMED DE MANAUS devem ser mantidas entre 

a mesma e seus credores. 

Para atenuar esse risco, a UNIMED DE MANAUS adota como prática de acompanhamento 

permanente o fluxo de caixa avaliando a adequação de prazos de recebimentos e pagamentos de 

operações relativas a plano de saúde, que normalmente são caracterizadas por prazos de 

recebimentos e pagamentos consideravelmente pequenos. Devido às constantes atualizações do ROL 

DE ATENDIMENTOS PELA ANS e em diversos casos, por determinação de judicial, em muitas 

ocasiões as estimativas desses impactos nas contas financeiras da operadora podem não ser 

detectáveis a longo prazo. 

a.3) Risco de taxa de juros; 

O risco de taxa de juros advém da possibilidade da UNIMED DE MANAUS estar sujeita a alterações 

nas taxas de juros que possam trazer impactos os seus ativos captados (aplicados) no mercado.  

Para minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a UNIMED DE MANAUS 

adota a política de aplicações conservadoras em títulos de renda fixa (CDB, Fundos de investimento e 

RDC), aplicados em instituições financeiras.  

Não obstante, se os juros de atualizações das dívidas e tributos forem superiores aos índices de 

atualizações de preços praticados ao consumidor, esse risco aumentará e em longo prazo podem 

ocorrer desencaixes nas finanças da operadora.  
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a4) Risco operacional; 

É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a 

processos, incluindo a recuperação judicial (TJ-AM) ou Liquidação Extrajudicial (ANS), pessoal, 

tecnologia e infraestrutura da operadora e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e 

liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos 

de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da UNIMED DE 

MANAUS. 

O objetivo da UNIMED DE MANAUS é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 

prejuízos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia de custos para evitar procedimentos 

de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. 

A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar riscos 

operacionais é atribuída à alta Administração. 

 A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da UNIMED DE MANAUS para 

a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: 

•exigências� para� segregação� adequada� de� funções,� incluindo� a� autorização� independente� de�

operações; 

•�exigências�para�a�reconciliação�e�monitoramento�de�operações; 

•�cumprimento�de�exigências�regulatórias�e�legais; 

•�documentação�de�controle�e�procedimentos; 

•�exigências�para�a�avaliação�periódica�de�riscos�operacionais�enfrentados�e�a�adequação�e�controles�

e procedimentos para tratar dos riscos identificados; 

•�exigências de reportar perdas e as ações corretivas propostas; 

•�desenvolvimento�de�planos�de�contingências; 

•�treinamento�e�desenvolvimento�profissional; 

•�padrões�éticos�e�comerciais. 
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a.5) Governança Corporativa e Auditoria Interna

A Unimed de Manaus entende ser fundamental o fortalecimento dos controles internos na atual conjuntura, e 

além de considerar as normas futuras pela ANS – Resolução Normativa 443-19, a qual obriga a adoção de 

práticas mínimas de governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, para fins 

de solvência das operadoras de planos de assistência a saúde. O processo de governança ainda requer 

melhorias, segundo o entendimento da administração da Unimed de Manaus.

NOTA 30. EVENTOS SUBSEQUENTES

30.1 – CONTINUIDADE OPERACIONAL 

 

A ANS, através da RO (Resolução Operacional) nº 2.2.657 de 11.03.2021 decretou novo Regime de Direção 

Fiscal para a Operadora com vigência até 11.03.2022, assim como através da Portaria de Pessoal nº 77 de 

11.03.2021 renomeou o Sr. Alfredo Pessoa Cunha como o Diretor Fiscal para o período designado. As 

Demonstrações Contábeis, foram elaboradas no pressuposto da Continuidade Operacional. A continuidade 

operacional da operadora depende de: a) Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial a vigorar a partir 

de 2021 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM) e; b) Quando cumpridas as exigências 

regulatórias pela Agência Nacional de Saúde (ANS). No entendimento da administração, as questões relativas 

aos reconhecimentos dos passivos a curto e longo prazo, envolvem a combinação das práticas contábeis 

previstas na Lei 6.404/76 e alterações (Lei das S.A.), e as previstas nas normas regulatórias (Resolução 

Normativa ANS 435/18)

30.2 – LIMINAR JUDICIAL 

Liminar expedida mediante ao PROCESSO: 1002919-50.2018.4.01.3200 que reverte a decisão da Agência 

Reguladora suspendendo a Resolução Operacional nº 2.310 de 26 de junho de 2018, que determinava a 

alienação da carteira da operadora Unimed Manaus. A liminar até o presente momento julgasse procedente 

fazendo com que a ANS, em janeiro de 2.020, decretasse novo regime de Direção Fiscal. Considerando o 

deferimento para o processo de recuperação judicial (TJ-AM), renovação do Regime de Direção Fiscal (ANS), 

mercado em que atua, esses fatores podem influenciar o resultado da Liminar Judicial. Esse contexto 

determina por si só, que as demonstrações contábeis sejam elaboradas com base no pressuposto da 

continuidade operacional.
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30.3 – ABERTURA DE CONTA VINCULADA 

Em 07 de Janeiro de 2021, a Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico assinou Contrato de 

Abertura� e� Administração� de� Conta� Vinculada� movimentada� por� TED� E� DOC� nº� 37275� como� “titular� e�

cedente”,� Fundo� de� Investimento� em� Direitos� Creditórios� Multisetorial� Asia� LP� “Fundo”,� BRL� Trust�

Distribuidora� de� Títulos� e� Valores� Mobiliários� S.A.� “Custodiante”,� Money� Plus� Sociedade� de� Crédito� ao�

Microempreendedor�e�à�empresa�de�Pequeno�Porte�Ltda�“BMP�Money�Plus”�e�Asia�Serviços�de�Cobrança 

Eirelli�“Consultoria”.

30.4 – CORONAVÍRUS (COVID-19)

Recentemente, devido a dimensão do Coronavírus, causando um colapso na economia mundial, o Conselho 

Federal de Contabilidade emitiu um alerta aos profissionais em 9 de março de 2020, sobre a avaliação dos 

reflexos nas demonstrações contábeis que esta situação pode ocasionar. (https://cfc.org.br/noticias/cfc-

fornece-alerta-para-profissionais-da-contabilidade-sobre-o-surto-do-coronavirus-impacto-nas-

demonstracoes-contabeis-levantadas-na-data-base-de-31-de-dezembro-de-2019-e-datas-posteriores/)

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova 

doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de 

Wuhan. No dia 9 de janeiro, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido 

a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).

No dia 20 de janeiro de 2020, foi comprovado que a transmissão entre pessoas já havia ocorrido e que os 

diagnósticos fora da China já estavam confirmados no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, México e 

Estados Unidos.

Diante dos casos de mortes na China, o país decidiu suspender a circulação de trens entre as cidades. Alguns 

países como EUA, Itália, Coreia do Sul, Irã, Turquia, Rússia e Austrália passaram a adotar várias providências 

em seus aeroportos, incluindo a restrição de entrada de pessoas advindas de alguns desses países. No Brasil, 

foram confirmados mais de duas dezenas de casos até a data deste alerta.

Esse evento acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos que devem ser 

refletidos, em alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e financeiros das empresas brasileiras e outras 

espalhadas pelo mundo. Acreditamos que ainda não é possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes 

da propagação do Coronavírus (COVID-19) e das medidas governamentais tomadas para evitá-la.

Na quarta-feira (11) a OMS declarou a pandemia de COVID-19. Segundo o órgão, o número de pacientes 

infectados e de mortes deve aumentar nos próximos dias e semanas, tal situação elevará a demanda por 

hospitais o que torna imprescindível a continuidade operacional desta entidade para atender a população.  

No mês de junho de 2021, apesar do fato de que a Pandemia se encontra em constante controle e redução 

em Manaus-AM, através dos Programas de Vacinações pelos Governos Federal e do Estado do Amazonas, 

o aparecimento da variante DELTA ainda não permite que um quadro futuro quanto ao controle total de 

imunização seja previsto pela administração. A atividade da Unimed de Manaus é considerada essencial no 

combate e controle da redução da COVID-19 e variantes.
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30.5 – INSTAURAÇÃO DE NOVO REGIME DE DIREÇÃO FISCAL

Conforme Nota Técnica nº 1/2021/CODIF/GEAS/GGAER/DIRAD-DIOPE/ANS datada e assinada em 

03/02/2021, foi instaurado novo Regime de Direção Fiscal pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Até a 

data de encerramento das demonstrações contábeis, constam nos controles da operadora, a Instrução 

Diretiva ID nº 05 referente a 9ª Direção Fiscal, datada de 22 de Junho de 2021. A Unimed de Manaus 

declara expressamente que vem cumprindo às solicitações da R. Autarquia ANS.

30.6 – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda está atendendo as determinações pela 

Administradora Judicial responsável pelos trabalhos no processo de recuperação judicial da operadora. Da 

mesma forma que a operadora encontra-se atendendo o que é solicitado pelo Sr Diretor Fiscal (ANS), o 

mesmo se aplica aos trabalhos pela Sra. Administradora Judicial de forma que o Quadro Geral de Credores 

possa ser consolidado.

31. CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da Unimed de Manaus optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se 

encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho 

Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas 

contratuais. Assim, a administração da cooperativa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato 

em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da Singular 

em todos os seus termos.  

 

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da 

empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente 

de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte 

das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do 

contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente 

notificados pela administração da empresa a este profissional. Adicionalmente, os profissionais da contabilidade 

terceirizada não possuem autorizações para tomadas de decisões e realização de qualquer tipo de operações 

financeiras, seja na cooperativa, seja na sua controlada Unimed de Manaus Empreendimentos S.A. 
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NOTA 32. SEGUROS 

A Administração julgou que os seguros contratados são suficientes para cobertura de seus riscos. 

NOTA 33. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em 28 de Junho de 

2021 e foi dada pela Presidência da Operadora.

Manaus (AM), 28 de Junho de 2021.

________________________________ ______________________________________

SÉRGIO FERREIRA FILHO JOSÉ EMAR MARTINS DOS SANTOS

Presidente Contador
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