
 

Belo Horizonte, 06 de Março de 2012. 

 

À  

GRUNITZKY – AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

Travessa da Lapa, 96 – 9º andar – Centro 

80.010-190 – Curitiba - PR 

 

Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações contábeis 

da ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA para o ano 

findo em 31 de dezembro de 2011 com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações 

contábeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

 

Para fins de identificação, as demonstrações contábeis examinadas por V. Sas. apresentam os 

seguintes valores básicos: 

 

Descrição 31/12/2011 31/12/2010 

Total do Ativo Circulante 16.972.883,66 15.286.711,13 

Total do Ativo Não Circulante 1.504.173,14 2.429.804,10 

Total do Ativo 18.477.056,80 17.716.515,23 

   

Provisões Técnicas 8.566.867,84 7.511.939,69 

   

Total do Passivo Circulante 13.036.137,35 14.553.329,47 

Total do Passivo Não Circulante 108.200,21 53.418,37 

Patrimônio Social 5.332.719,24 3.109.767,39 

Total do Passivo 18.477.056,80 17.716.515,23 

Resultado do Exercício 2.828.435,70 (2.018.503,65) 

   
Confirmamos que (com base em nosso melhor entendimento e opinião, depois de feitas as indagações 

que consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente): 

 

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 

 

Cumprimos nossa responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis e das notas 

explicativas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS  e,  em particular, que as 

demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente em conformidade com essas práticas. 

 

Os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive para 

as avaliadas pelo valor justo, são razoáveis.  

 

Todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo 

com a legislação vigente. 

 

Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e 

divulgados em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.   

 

Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis e para os quais as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados. 



 

Todos os direitos e obrigações, bem como as informações pertinentes quanto a prazos, amortizações e 

encargos estão refletidos nas Demonstrações Contábeis. 

 

Todos os compromissos firmados e informações pertinentes foram descritos nas Demonstrações 

Contábeis. 

 

Todos os ativos são de propriedade da entidade e estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

gravames. 

 

Todas as garantias dadas estão, adequadamente, divulgadas nas notas explicativas às demonstrações 

contábeis. 

 

Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, 

estando esses saldos disponíveis, exceto as aplicações vinculadas a ANS. 

 

 

As contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais, que reconhecemos existir 

nesta data são: 

 

(a) Contingenciamento SUS no valor de R$ 14.517,27; 

(b) Contingenciamento Tributário no valor de R$ 10.000,00; 

(c) Contingenciamento Cível no valor de R$ 83.021,84; 

 

O não reconhecimento contábil dessas contingências está fundamentado no parecer de nossos 

assessores jurídicos, cuja cópia já se encontra com V.Sas. 

 

Os efeitos das distorções não corrigidas são irrelevantes, individual e agregadamente para as 

demonstrações contábeis como um todo. Uma lista das distorções não corrigidas está anexa a esta 

carta de representação.  

 

 

Outras Informações 

 

O sistema contábil e de controles internos, adotados pela entidade no período, são de nossa 

responsabilidade, não apresentando deficiências, sendo adequados ao tipo de atividade e volume de 

transações, bem como para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros. 

 

Nós lhes fornecemos: 

 acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração 

das demonstrações contábeis, tais como registros e documentação, e outros; 

 informações adicionais que V. Sas. nos solicitaram para o propósito da auditoria; e 

 acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade das quais V. Sas. determinaram necessário obter 

evidência de auditoria. 

 

Divulgamos a V. Sas. os resultados de nossa avaliação do risco de que as demonstrações contábeis 

possam ter distorção relevante como resultado de fraude. 

 

Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas à fraude ou suspeita de fraude de que temos 

conhecimento e que afetem a entidade e envolvam: 

 administração; 

 empregados com funções significativas no controle interno; ou 

 outros em que a fraude poderia ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis. 

 



Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de fraude que 

afetem as demonstrações contábeis da entidade, comunicadas por empregados, antigos empregados, 

analistas, reguladores ou outros. 

 

 

Além disso, não temos conhecimento: 

 

De que membros da administração não tenham cumprido as leis, as normas e os regulamentos a que a 

entidade está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações 

ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido 

realizadas no melhor interesse da entidade. 

 

De que diretores ou funcionários em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou 

participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a entidade manteve 

transações. 

 

De quaisquer fatos ocorridos desde 31 de dezembro de 2011 que possam afetar as Demonstrações 

Contábeis e as Notas Explicativas naquela data ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que 

possam afetar a continuidade das operações da entidade. 

 

De eventos e circunstâncias ocorridos ou esperados que possam nos levar a crer que o ativo 

imobilizado possa estar registrado por valores superiores ao seu respectivo valor de recuperação. 

 

De efeitos relevantes nas Demonstrações Contábeis acima referidas e identificadas, decorrentes das 

seguintes situações: 

 

(a) Ações ou reclamações relevantes contra a Entidade. 

(b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos. 

(c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos da entidade. 

(d) Existência de comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância de 

normas ou aplicação de procedimentos contábeis. 

 

De quaisquer outras distorções que não tenham sido ajustadas nas Demonstrações Contábeis. 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA – COPASS 

SAÚDE. 

 

 

 

 

   

Omar de Carvalho Gomes Filho 

Superintendente Executivo 

 Rogéria Maria Nunes Melo 

Gerente Administrativo Financeiro 

 

 

 

 

   

Wander Moreira Vilela de Barros Prata 

CRC/MG – 48.651/O-4 

Dhisa Contabilidade Ltda. 

  

 


