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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 

(Valores expressos em Reais) 

1. Contexto operacional 

A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA – COPASS 

SAÚDE, fundada em 06 de julho de 2006, é pessoa jurídica de direito privado de assistência social, 

sem fins lucrativos e com finalidade exclusiva de instituição e operação de planos privados de 

assistência à saúde, para atender às finalidades de prevenção da doença e de recuperação, 

manutenção e reabilitação da saúde de seus associados e dependentes; 

2. Apresentação e principais práticas contábeis adotadas  

2.1 Base de apresentação  

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foram 

preparadas de acordo com 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 nº 11.638/07 e nº 

11.941/09, nas normas estabelecidas pela ANS – Agência Nacional de Saúde, nos pronunciamentos, 

nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 

 

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, conforme modelo padrão da 

ANS. A conciliação da atividade operacional, pelo método indireto está demonstrada na Nota 

Explicativa nº 16. 

2.2 Principais práticas contábeis  

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir: 

2.2.1 Apuração do resultado 

a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. As 

Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos são apropriadas à receita considerando-se o 

período de cobertura do risco, pro rata dia. 

 



b) Custo: Os Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, 

considerando-se a data de apresentação da conta médica pelo seu valor integral, no primeiro 

momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independente da existência de 

qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou 

indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. O fato 

gerador da despesa é o atendimento ao beneficiário. Naqueles casos em que esse atendimento 

ocorrer sem o conhecimento da operadora, o reconhecimento da despesa se dá com a 

constituição da Provisão Técnica específica (PEONA), nos moldes da regulação em vigor. 

2.2.2 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. 

2.2.3 Aplicações 

As aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor 

de mercado. As aplicações financeiras são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor 

justo por meio do resultado” (vide Nota Explicativa nº 3).  

2.2.4 Contraprestações pecuniárias a receber 

São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses 

créditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de planos 

de assistência à saúde. A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é 

constituída sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para 

planos coletivos. 

2.2.5 Contas a receber com outras atividades 

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos 

por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de receitas com outras 

atividades. A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída 

para os valores vencidos há mais de 90 dias.  

2.2.6  Imobilizado 

Registrado ao custo de aquisição e ajustado pelo novo custo atribuído, quando aplicável. A 

depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens, às taxas 

mencionadas na Nota Explicativa nº 7. 

2.2.7 Intangível 

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de 

aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, 

quando aplicável. (vide Nota Explicativa n° 8). 



2.2.8 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 

econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado 

com segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é 

constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 

requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 

variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores 

estimativas do risco envolvido. 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 

provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 

circulantes. 

2.2.9 Provisões técnicas 

São calculadas com base em metodologia estabelecida pela RN ANS nº 209/09 e alterações, 

excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada com base nas faturas de prestadores 

de serviços de assistência à saúde efetivamente recebidas pelas operadoras, conforme estabelecido 

pela ANS (vide Nota Explicativa nº 9).  

3. Aplicações  

3.1 Vinculadas a Provisões Técnicas: 

 

 
  Exercícios 

    
 2012  2011 

    
 Banco do Brasil 2.877.356,08  2.692.371,63 
 Banco Itaú 1.737.960,81  1.628.602,11 

    
SubTotal  4.615.316,89  4.320.973,74 

3.2 Não Vinculadas a Provisões: 

 

 
  Exercícios 

    
 2012  2011 
      
 Banco do Brasil c/c 5847-2 0,00  2.505.793,49 
 Banco BMG 965.360,01  876.850,45 
Banco do Brasil c/c 5646-4 510.624,46  620.654,03 
Banco Itaú  - c. 197-5 191.904,16  - 
Banco Itaú  - BR - c. 4597-2 558.175.62  - 
Banco Itaú  - AR - c. 4599-8 2.636.199,23  - 
Banco Itaú  - OD - c. 7077-2 7.281,33  - 
    
SubTotal  4.869.544,81  4.003.297,97 
    
Total 

 

9.484.861,70  
 

8.324.271,71 



 

A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões 

técnicas (vide Nota Explicativa nº 9), cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS. 

4. Contraprestações pecuniárias a receber 

O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos beneficiários dos planos de saúde da 

entidade, conforme segue: 

 

   Exercícios 
    
 2012  2011 

Planos médico-hospitalares    
Planos coletivos – Alto Risco 1.397.311,93  3.817.321,23 
Planos coletivos – Baixo Risco 2.383.967,28  1.487.989,25 
Planos coletivos – Odontológicos 444.169,47  0,00 
    
Subtotal  4.225.448,68  5.305.310,48 
    
    
Provisão para perdas sobre créditos  (528.644,77)  (379.205,30) 
    
Total líquido  3.696.803,91  4.926.105,18 

5. Bens e Títulos a receber 

    Exercícios 
     
  2012  2011 
     
Contas a Rec.Empregados – Coparticipação  0,00  2.004,98 
Créditos com Patrocinador – COPASA (i)  230.979,28  454.014,94 
Boletos do Baixo Risco – COPASA (ii)  2.040.942,68  - 
Valores a Classificar AECO  247.684,72  268.866,71 
`Cobertura MS/BR – COPASA (iii)  2.007.795,38  - 
     

Subtotal  4.527.402,06  724.886,63 

     
Outros  164.319,31  18.137,81 

Subtotal  164.319,31  18.137,81 

     
Provisão para Perda s/ Créditos (iv)  (247.684,72)  - 
     
Total   4.444.036,65  743.024,44 

 

(i) Valores referentes a recebimentos para custo de administração do plano de Baixo Risco pela 

Copasa. 

 

(ii) Valor referente aos recebimentos de Coparticipação gerados via boletos para os 

beneficiários do Baixo Risco a repassar para Copasa. 



(iii) Neste balanço de 2012, a COPASA firmou termo de compromisso com a COPASS SAUDE 

reconhecendo a responsabilidade da COPASA pela cobertura da Margem de Solvência do 

produto Baixo Risco. Sendo que no exercício o valor necessário para cobertura da margem 

de solvência foi de R$ 2.007.795,38 que a COPASA efetuará o repasse em 12 parcelas 

mensais. 

 

(iv) Provisão para perda s/ Créditos referente a valores a identificar remanescente da Cisão entre 

AECO e COPASS ocorrida em 01/2009. 

6. Valores e Bens  

A Entidade possui um saldo de R$ 247.684,72, referente a valores decorrentes do processo de cisão 

ocorrido em 01 de janeiro de 2009. O valor se encontra em discussão entre as empresas COPASS 

SAÚDE e AECO e contabilmente encontra-se provisionado como perda. 

7. Imobilizado 

 
 

 

 

 

 

  Exercícios 

          
       2012  2011 

 Taxa anual de         

 Anual         

 de depre-    Depreciação     

 ciação  %  Custo    acumulada  Líquido  Líquido 

Imóveis de Uso Próprio – 

Não Hospitalar 
  

  

     

Terrenos    513.836,82  -  513.836,82  513.836,82 

Edificações  4  310.557,25  135.743,22  174.814,03  185.990,73 

Equipamento de informática 20  251.857,48  218.111,89  33.745,59  44.999,88 

Máquinas e Equipamentos 10  73.490,45  32.341,70  41.148,75  44.652,42 

Móveis e utensílios  10  84.301,41  45.427,50 4

6

. 

38.873,91  46.091,18 

Instalações 10  30.636,00  12.402,76  18.233,24  21.296,84 

          
Total    1.264.679,41  444.027,07  820.652,34  856.867,87 

7.1 – CPC 27 - Imobilizado  

No exercício de 2011 a operadora efetuou, internamente, estudos para verificar a possibilidade de 

determinar novos prazos de vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado, consequentemente, 

novas taxas de depreciação, conforme previsto no CPC-27 - Ativo Imobilizado.  

Como resultado deste estudo, a administração da operadora decidiu por não alterar os prazos 

estimados de vida útil e as taxas aplicadas para o exercício de 2012, por entender que os efeitos não 

são relevantes. 



8. Intangível 

 

   Exercícios 
          
       2012  2011 
 Taxa anual 

de 

        
 de amorti-    Amortização     
 zação - %  Custo    acumulada  Líquido  Líquido 
          
Vida útil definida         
Software 20  1.164.624,15  771.595,44  393.028,71  529.843,25 
Outros Ativos Intangíveis 20  257.361,80  205.889,45  51.472,35  102.944,75 
          
          
Total    1.421.985,95  977.484,89  444.501,06  632.788,00 

9. Provisões técnicas 

   Exercícios 

    
 2012  2011 
    
Provisão de eventos a liquidar Médico-Hospitalar (i) 5.458.849,01  6.006.293,55 
Provisão de eventos a liquidar Odontológico (i) 778.736,15  381.218,50 
Ressarcimento ao SUS (ii) 264.833,70  52.951,76 
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iii) 2.769.050,55  2.126.404,03 

    
Total 9.271.469,41  8.566.867,84 

    
 

 

(i) Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. 

A RN ANS nº 209/09 determinou a constituição desta provisão a partir de 1 de janeiro de 

2010, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador ou 

beneficiário no momento da apresentação da cobrança às operadoras.   

 

(ii) Provisão para garantia de eventos referentes a débitos de ressarcimento ao SUS, informados 

pela ANS, registrados contabilmente e ainda não pagos. A IN Conjunta ANS nº 05/11 

determinou a forma de contabilização dos montantes devidos de ressarcimento ao SUS a 

partir de 30/set./2011. 

 

(iii) Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não 

tenham sido avisados, constituída com base em calculo definido pela RN 209/10 a qual esta 

registrada proporcionalmente.  

 



10. Tributos e contribuições a recolher 

       Exercícios 

        
     2012  2011 

        
INSS     304.722,66  370.572,48 
FGTS     13.363,22  11.833,23 
PIS s/ Salários      2.178,86  1.860,96 
Contribuição Sindical     99,52  156,18 
IRRF s/ Salários     25.302,47  14.928,74 
IRRF s/ Terceiros     42.643,11  114.908,53 
ISSQN     49.962,03  27.804,16 
CSRF     84.304,67  110.438,46 
        
        
Total     522.576,54  652.502,74 

 

 

11.   Débitos Diversos 

 

11.1 .   Curto prazo 

Representado por contas a pagar por serviços diversos (publicidade, manutenção, limpeza, 

alimentação, comercialização de planos e outros) e aquisição de ativo imobilizado e investimentos.  

 

   Exercícios 

    

 2012  2011 

    
Fornecedores 148.812,91  124.584,96 
Obrigações com Pessoal 69.897,43  71.776,77 
Salários 0,00  385,91 
Provisões Trabalhistas 156.580,68  141.712,98 
Outros Débitos a Pagar (i) 2.016.917,72  3.478.306,15 

    
Total 2.392.208,74  3.816.766,77 

 

 

(i) Deste montante, consta o saldo de R$ 2.014.575,51, refere-se a valores a repassar para 

COPASA relativo à cobrança de Coparticipação via boletos aos beneficiários do Baixo Risco. 

 

 

12. Contingências – Provisões Judiciais 

 

A operadora constituiu provisão para contingências com base na opinião de seus assessores 

jurídicos externos. E as obrigações legais pela totalidade da dívida atualizada com multa e juros. 

Diante dessas informações, a entidade decidiu provisionar no passivo não circulante o montante de: 

  



   Exercícios 

     2012  2011 
    Provisão para Ações Tributárias - outros 10.000,00  10.000,00 
Contingencia Copass/Aeco – INSS (i) 3.473.544,85  - 
Provisão para Ações Civeis 101.221,84  83.021,84 

    
Total 3.584.766,69  93.021,84 

 

 
i. Neste exercício de 2012, a Associação de Assistência e Saúde dos Empregados da COPASA – 

COPASS SAÚDE assumiu a co-responsabilidade no débito de responsabilidade direta da 

Associação dos empregados da COPASA, de suas Subsidiárias e Patrocinadas – AECO e 

decorrente de autuações efetuadas pelo INSS nesta Entidade no total atualizado de R$ 

3.483.544,85. 

 

As referidas autuações de responsabilidade da AECO abrangeram o período de competência 

de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2008 e tiveram como objeto principal a falta de 

recolhimento das contribuições previdenciárias de 15% incidentes sobre os serviços prestados 

por Cooperados intermediados por Cooperativas de trabalho médico, bem como das 

contribuições referentes a segurados empregados e contribuintes individuais. 

 

Os Administradores da COPASS SAÚDE consideram que a autuação abrangeu período em 

que a AECO era a responsável formal pelo plano de saúde. 

  

Conforme laudos técnicos emitidos pela empresa de Advogados BARROSO, MUZZI, 

BARROS, GUERRA, MASCARENHAS E ASSOCIADOS, descrevemos os termos dos 

autos e situação atual dos processos que o COPASS SAÚDE está assumindo a co-

responsabilidade: 

 

1- Data: 23/12/2010 

Auto de Infração: 37.312.721-9 

Objeto: Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias de 15% incidentes sobre 

os serviços prestados por Cooperados intermediados por Cooperativas de trabalho 

médico, bem como das contribuições referentes a segurados empregados e contribuintes 

individuais. 

 

Valor autuado: R$2.906.156,29 

Valor assumido pelo COPASS SAÚDE: R$ 2.163.380,80 

Valor atualizado até 31/12/2012: R$ 2.493.445,89 

 

2- Data: 23/12/2010 

Auto de Infração: 37.319.400-5 

Objeto: Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias de 15% incidentes sobre 

os serviços prestados por Cooperados intermediados por Cooperativas de trabalho 

médico, bem como das contribuições referentes a segurados empregados e contribuintes 

individuais, no período de 01 a 12/2008. E ausência de informação na GFIP  

 

Valor autuado: R$ 1.065.621,77 

Valor assumido pelo COPASS SAÚDE: R$ 866.692,66 

Valor atualizado até 31/12/2012: R$ 980.098,94 

 



13. Patrimônio Social 

 

O patrimônio social é composto pelo valor do superávit ou déficit dos exercícios, registrado e 

demonstrado na conta de Patrimônio Social. 

14. Despesas gerais e administrativas 

       Exercícios 
        
     2012  2011 
        
Pessoal      2.444.779,99  2.359.190,85 
Serviços de terceiros     2.751.889,50  2.266.849,53 
Localização e funcionamento      435.675,91  351.572,95 
Depreciação e amortização     333.839,42  322.237,42 
Propaganda e Publicidade     -  - 
Tributos      124.018,19  131.522,11 
Demais despesas administrativas (i)     3.585.112,88  76.643,55 
        
Total      9.675.315,89  5.508.016,41 

 

(i) Basicamente composta pela contingência tributária explicada em nota nº 12. 

15. Resultado financeiro 

       Exercícios 
        
     2012  2011 

Receitas financeiras        
Recebimentos em atraso     3.729,08  21.621,15 
Aplicações financeiras     595.336,09  726.545,64 
Outras     5.856,01  7.545,66 
        Subtotal     604.921,18  755.712,45 

Despesas financeiras        
Aplicação Financeira – IRF     (97.826,80)  (91.659,45) 

Atualização Monetária     -  (476.525,08) 
Pagamentos em atraso     (7.155,56)  (1.352,63) 
Descontos concedidos     (156,27)  - 
        
Subtotal     (105.138,63)  (569.537,16) 
 

        
Total líquido      499.782,55  186.175,29  

 



16. Conciliação do Fluxo de Caixa 

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de plano de 

saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto.  

 

A legislação vigente determina à entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo 

método direto destaque a conciliação do lucro líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado 

pelas atividades operacionais. 

 
 

 2012 2010 

ATIVIDADES OPERACIONAIS   

Resultado do Período (1.669.739,32) 2.828.435,70 

   

Ajustes para conciliação do resultado do período com a 

geração/utilização de caixa das atividades operacionais: 
1.373.610,13 1.908.580,35 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 642.646,52 480.551,49 

Provisões para Perdas sobre Créditos 397.124,19 1.105.791,44 

Depreciações e Amortizações 333.839,42 322.237,42 

   

Resultado do Período Ajustado (296.129,19) 4.737.016,05 

(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (4.029.425,12) (1.197.438,43) 

Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais 1.980.354,57 (1.942.961,77) 

Caixa Líquido das Atividades  Operacionais  (2.345.199,74) 1.596.615,85 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA – 

COPASS SAÚDE. 
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