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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

I - POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS:

Conforme o disposto no artigo 71° do Estatuto Social de 05 de dezembro de 2016, que versa sobre Sobras e 
Perdas serão feitas as seguintes destinações:

Artigo 71º: - Das Sobras verificadas, serão deduzidas as seguintes taxas:

I) 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva;

II)   5% (cinco por cento) para o Fundo Assist. Técnica Educacional e Social - FATES;

III) Montante igual a taxa de até 12% (doze por cento) ao ano, calculada sobre o capital integralizado, em 
forma de juros;

§ 1º As sobras líquidas, apuradas na forma deste artigo, serão distribuídas aos cooperados, na proporção das 
operações que houverem realizado com a Cooperativa, após a aprovação o Balanço Geral pela Assembleia 
Geral, salvo decisão diversa desta;

§ 2° As perdas verificadas, que não tenham cobertura no Fundo de Reserva, serão rateadas entre os 
Cooperados, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária, na proporção das operações que 
houverem realizado com a Cooperativa, descontadas as perdas apuradas e pagas durante o exercido social 
objeto da Assembleia.

De acordo com as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a operadora 
que se encontra em Regime de Direção Fiscal não pode efetuar distribuição de sobras a seus cooperados, 
devendo o mesmo ser incorporado ao Patrimônio da Unimed de Manaus.

II - NEGÓCIOS SOCIAIS E PRINCIPAIS FATOS INTERNOS E/OU EXTERNOS QUE TIVERAM 
INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DA COOPERATIVA NO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

1. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Autos do Processo de Recuperação Judicial: Nº 0762451-34.2020.08.04.0001, 16ª Vara Cível de Acidentes 
de Trabalho da Comarca de Manaus – Estado do Amazonas, Em 10 de dezembro de 2020, o GRUPO 
UNIMED MANAUS protocolou o pedido de recuperação judicial em litisconsórcio, tendo o seu processamento 
deferido em 18 de dezembro de 2020, oportunidade em que foi nomeada como administradora judicial a 
empresa REAL RECUPERAÇÕES JUDICIAIS LTDA., representada por AMANDA PIMENTA LEÃO, inscrita 
no CRC/AM sob nº 011126/0-8.
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1) Qual expectativa da 1ª assembleia de credores? 

R= Considerando que ainda não foi publicado o edital do art. 7º, apesar de devidamente peticionado nos 
autos e encaminhado via e-mail à vara, a previsão para a realização da 1ª Assembleia Geral de Credores é 
para o mês de junho.

2) O processo está em segredo de justiça? 

R= O processo não está em segredo de justiça

3) O cooperado pode ter acesso direto ao Processo? 

R= Sim, todos os credores podem acessar o processo no sistema E-SAJ através do número 0762451-
34.2020.8.04.0001.

2. AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO REDE CREDENCIADA E PRÓPRIA

Após a Portaria que autorizou a criação do Comitê Gestor e nomeou os respectivos Doutores, com as 

seguintes responsabilidades: 

IV – Interagir com os Cooperados e Prestadores de serviço, sozinho ou em conjunto com os 

Superintendentes e ou Presidente Executivo para tratar temas da cooperativa;

VII – Acompanhar as negociações realizadas pelas Superintendências com os prestadores de 

serviços assistenciais e com os cooperados;
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Ações Durante a Pandemia (2ª Onda COVID-19)

Um dos períodos mais críticos que passamos na Cooperativa, sem dúvidas foi o enfrentamento da 

Pandemia de Covid-19, onde constituímos um Comitê de Crise (com membros da Diretoria e de áreas 

estratégicas do Hospital), onde o fruto do trabalho foram as seguintes ações:

Crise do Oxigênio na cidade: Fomos o único serviço de Pronto Atendimento Privado da Cidade que 

não fechou as portas no período da 2ª Onda, por falta de insumos e Oxigênio;

Ampliação da Capacidade Instalada: Expandimos nossa capacidade de Atendimento e de Leitos 

(No Pronto Atendimento passamos de 19 leitos para 70 leitos – Macas, Camas, Poltronas, na Internação 

abrimos 14 leitos extras de Terapia Intensiva e 5 leitos extras de Enfermaria, além de compartilhamento dos 

Apartamentos que viraram Enfermarias de 2 Leitos, abertura de Ambulatório Covid – para atender os casos 

considerados leves e desafogar o Pronto Atendimento;

Suprimentos: Para que pudéssemos acompanhar a ampliação da capacidade instalada, tivemos que 

alugar camas, respiradores, compramos Poltronas (mais confortáveis), recebemos doações de Insumos 

(MAT/MED) das Coirmãs (Fortaleza, Minas Gerais, Caruaru) e estreitamos a relação com fornecedores para 

que pudéssemos manter o abastecimento da nossa Unidade;

Ampliação de Recursos Humanos: Contratamos Médicos de outros Estados dada a escassez no 

mercado local, Psicólogas (PJ), aumento na Escala de: Fisioterapeutas, Enfermeiros, Téc. De Enfermagem, 

Téc. De Manutenção. Remanejamento de Profissionais de áreas Ambulatoriais para linha de frente do 

enfrentamento a Pandemia;

Transferências de Pacientes: Chegamos a ter cerca de 40% de ocupação de leitos clínicos, UTI e 

Pronto Atendimento com beneficiários de Intercâmbio (Central Nacional Unimed, Unimed FAMA e Outras 

Unimed’s), fato este que nos levou a acionar as coirmãs para nos dar suporte na transferência desses 

beneficiários para outros Estados de suas respectivas áreas de atuação. Tivemos 14 transferências, 62 Altas 

(Pac. Internados) e 17 óbitos de pacientes, em um total de 1.147 atendimentos de Intercâmbio.

3. RESULTADOS DAS NEGOCIAÇÕES CNU

A gestão foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária iniciada em 08/01/2018 e concluída em 
09/01/2018, após mandato tampão, e logo em seguida recepcionou ofício da ANS reiterando as graves 
anomalias administrativas e econômico-financeiras da operadora e comunicando que seguiria com os trâmites 
com o rito de implementação da medida prevista no § 5º do art. 24 da Lei nº 9.656, de 1998, levando a diretoria 
uma reunião presencial na sede da ANS.

Em razão da delicada situação, a diretoria não envidou esforços para buscar conhecer a situação e 
uma alternativa viável, oportunidade em que em 28.02.2018 foram iniciadas as tratativas entre Unimed de 
Manaus e Central Nacional Unimed com a assinatura do Instrumento Particular de Protocolo de Intenções. 
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Nesta altura, a Unimed de Manaus já havia assinado o Termo de Confidencialidade, a assembleia 
geral já havia aprovado o Protocolo de Intenções/Plano de Negócios, e em meio as estas negociações com 
a Central, a ANS decretou a alienação da carteira da operadora por meio da R.O. nº 2.310 de 26/06/2018, o 
que por derradeiro deu origem a ação judicial nº. 1002919-50.2018.4.01.3200 movida pela Unimed de Manaus 
em face da Agência, visando afastar a alienação. 

As negociações com a CNU (Central Nacional Unimed) ficaram por um tempo estagnadas, e 
posteriormente ambas Unimeds voltaram a conversar, e em 20.09.2018 assinaram o termo de transigência, 
porém, em razão da não concretização das negociações, bem como pelo fato de a CNU ter assumido parte 
da carteira da Unimed de Manaus, sem ter procedido com a remuneração devida, reduzindo drasticamente a 
nossa receita e a subsistência, gerando a ação judicial nº. 0622103-97.2019.8.04.0001 movida contra o 
sistema para custeio das despesas assistenciais em 08.05.2019.

Após ingresso da ação, a Unimed de Manaus teve em seu favor o deferimento de dois bloqueios 
judiciais na ordem de R$ 19.536.052,65 (dezenove milhões, quinhentos e trinta e seis mil e cinquenta e dois 
reais e sessenta e cinco centavos). Com o segundo bloqueio, a CNU (Central Nacional Unimed) e a Unimed 
de Manaus voltaram a negociar, visando a implementação da transformação em Unimed Prestadora, em troca 
da aquisição remunerada da carteira, além de comissionamento.

Em paralelo e com constantes bloqueios judiciais que colocavam em risco a continuidade das 
operações, a Unimed de Manaus requereu em 10.12.2020 a sua recuperação judicial, que foi deferida pelo 
magistrado da 16ª vara cível em 18.12.2020, assunto este, objeto de tópico específico.

Com o passar dos dias, a demora nas negociações, além de que a operação da Unimed vinha 
fechando com déficit há seis meses, causando um desequilíbrio ameaçador, dificuldade de adimplir 
obrigações com os prestadores, a gestão executiva não envidou esforços e pactuou em contrato de mútuo 
com compromisso futuro de alienação da carteira de clientes e cessão de área de atuação, conforme CONAD 
realizado em dezembro de 2021.

Um dos principais objetos do pacto contratual era o empréstimo da quantia equivalente a R$ 
10.000,00 (dez milhões) em quatro parcelas, a serem adimplidas nas datas determinadas pela Unimed de 
Manaus, e em contrapartida, teria que requerer a desistência da ação judicial anteriormente movida e o 
consequente desbloqueio de eventual saldo ainda bloqueado. Além do valor do empréstimo que será 
adimplido por meio de compensação do valor devido pela CNU (Central Nacional Unimed) a título de 
remuneração, esta última comprometeu-se a realizar o valuation que propiciará execução do acordo que vem 
sendo construído.

O processo movido pela Unimed em face da ANS continua em trâmite, e a liminar para suspensão da 
alienação compulsória da carteira, permanece em pleno vigor. 

4. REDUÇÃO DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

Realizada a Contratação do Escritório Jurídico Ribeiro & Feitosa com o Objetivo de: ajuizar e/ou 

acompanhar defesas administrativas junto ao Fisco (Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN), bem como realizar levantamento das restrições tributárias que 

estão onerando a fruição de gozo dos direitos da Unimed, com a finalidade de proporcionar economia 

tributária e emitir a Certidão Negativa de Débitos – CND.  
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5. PRINCIPAIS INDICADORES

Em 2021 o corpo de cooperados disponibilizou para a cooperativa R$ 4.088.528,21 (Quatro milhões e 
oitenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), em pagamento de perdas e 
antecipação de IN 20. A operação de contribuição continua em 2022 com o cooperado recebendo apenas 
60% da sua produção com o valor arrecadado revertido ao PL por tempo indeterminado.

Com a leitura e interpretação do balanço encerrado no exercício anterior, a Administração trabalhou e tomou 
medidas necessárias para manter os indicadores operacionais obtidos no exercício anterior.

A Administração regrediu no Capital Circulante Líquido, de R$ 0,65 para R$ 0,61, mesmo com a redução na 
carteira de clientes, manteve-se em equilíbrio.

A Administração, obteve um prejuízo de R$38.224.160,00 (trinta e oito milhões e duzentos e vinte e 
quatro mil e cento e sessenta reais), o que aumentou o valor do Patrimônio Líquido Negativo em R$ 
33.603.905,00 (trinta e três milhões e seiscentos e três mil e novecentos e cinco reais), fruto do 
resultado das novas provisões técnicas da ANS, e ajuste de exercícios anteriores discriminados no quadro 
de DMPL, conforme Nota Explicativa 18.



8

Manaus, 15 de março de 2022.

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

Recursos humanos:

A Administração vem reduzindo gradualmente o número de colaboradores da Operadora adequando a 
mesma a nova realidade.

Ajustes na Unimed Empreendimentos S/A

A Administração, dando continuidade aos ajustes econômicos e financeiros, optou pela redução do tamanho 
do seu recurso próprio representado pela Unimed Empreendimentos S/A, da qual a Operadora detém 78% 
das ações, por determinação da Portaria nº 002/2020 toda e qualquer despesa efetuada por esta empresa 
deve ser repassada para a Unimed Operadora, para necessidade de adequação de custos fixos globais e 
geração de economia para o grupo.

O principal motivo para essas medidas foi à constatação que o Sistema Nacional Unimed, com a rede 
credenciada diretamente pelo mesmo em Manaus, incluindo aí credenciamento de médicos, também estava 
atendendo os clientes do intercâmbio nacional utilizando-se de outros hospitais credenciados, baixando 
violentamente a taxa de ocupação dos recursos próprios da Operadora. Com isso, a Operadora teve que 
adequar o tamanho do seu recurso para atendimento dos seus clientes restantes (25.031 em 2020 – 19.880 
em 2021), porém tal diminuição dar-se-á pela baixa de planos de saúde menos rentável.

EMPRESA/CLT TOTAL CLT LIC. INSS
 SUSPENSÃO DE 

CONTRATO 
 SERV. 

MILITAR 
 RESCISÃO 
INDIRETA 

ATIVO

COOP 177 7 1 0 8 161
COOP HOSP 433 8 3 0 32 390
UNICLIN 5 2 2 0 1 0
CENTRAL 29 1 0 0 0 28
SUB TOTAL COOP 644 18 6 0 41 579
MATRIZ 2 1 0 0 0 1
S.A HMU 5 5 0 0 0 0
S.A HUPL 8 8 0 0 0 0
S.A HPU 2 2 0 0 0 0
SUB TOTAL S/A 17 16 0 0 0 1

SUB TOTAL CLT 661 34 6 41 580

APRENDIZ COOP 14 0 0 1 1 13
APRENDIZ HOSPITAL 10 0 0 0 0 10
APRENDIZ CENTRAL 2 0 0 0 0 2
APRENDIZ S.A. 2 2 0 0 0 0 S.A
SUB-TOTAL APRENDIZ 28 2 0 1 1 25

TOTAL GERAL 689 36 6 1 42 605

31. DEZEMBRO DE 2021

COOP

S.A

COOP
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III - PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

Unimed Empreendimentos S/A

A administração decidiu a partir de janeiro de 2021 manter essa sociedade sem movimento. Todas as 
despesas serão custeadas pela Operadora. Está previsto a realização da incorporação dessa sociedade, 
transformando-a em um departamento da operadora, visando economia com despesas administrativas e 
contratos de prestação de serviços.

1.Consultoria de gestão financeira

a) A cooperativa contratou empresa renomada para elaboração de planejamento estratégico visando fonte de 
financiamento para alavancagem de seus negócios.

b) Negociação com a CNU (Central Nacional Unimed) para transferência de carteira de usuários, sessão de 
área comercial por 20 anos. Novo modelo de negócios baseado na prestação de serviço para o sistema 
Unimed, outras operadoras e clientes privados.

c) Investimento em melhorias na infraestrutura do Hospital. Investimento em parque tecnológico para alta 
complexidade.

IV) POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

Como política voltada à preservação e conservação do meio ambiente, a entidade atende às disposições 
legais da Resolução nº 2. 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama que dispõe sobre o 
tratamento e as disposições finais dos resíduos dos serviços de saúde incluindo-se a destinação dos resíduos 
gerados pelas unidades hospitalares, conforme rege o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Líquidos da Unimed, em parceria com os municípios e executa projetos de proteção ao meio ambiente.

A Administração.


