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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 
Imos. Srs. Membros do Conselho de Gestão e do Conselho Fiscal da 
Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da COPASA –  
COPASS SAÚDE 
 

 

Opinião 

Examinamos as Demonstrações financeiras da Associação de Assistência à Saúde dos 
Empregados da COPASA – COPASS SAÚDE (“COPASS” ou “Entidade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 

Em nossa Opinião, as Demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da COPASA – COPASS SAÚDE em 
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. 

 

Base para Opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
Demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.  

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa Opinião.
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Ênfases 

Embora não tenham sido objeto de ressalva em nossa Opinião, os assuntos a seguir são 
considerados relevantes para os usuários das Demonstrações financeiras:  

1) A COPASS obteve sentença favorável em processo judicial, que transitou em 
julgado em 2016, que trata da inconstitucionalidade da incidência da contribuição 
previdenciária apurada na base de 15% sobre as faturas emitidas por 
cooperativas de trabalho. A COPASS fez um levantamento do montante da 
contribuição previdenciária recolhida indevidamente mais o valor dos depósitos 
judiciais, cujo saldo em 31 de dezembro de 2017 totaliza R$18,6 milhões, para 
os quais foi constituída uma provisão para perdas de R$5,1 milhões. Do valor 
líquido, de R$13,5 milhões, R$8,7 milhões pertencem à COPASA e R$4,8 milhões 
foram destinados à COPASS. Os valores a serem reembolsados à COPASA estão 
demonstrados como dedução dos valores a recuperar. 

O valor do crédito total a receber está sujeito à revisão, se houver, por parte da 
Secretaria da Receita Federal. 

2) A COPASS e a COPASA firmaram um Termo de Compromisso de Confissão de 
Dívida, cujo objetivo é o de dar suporte financeiro para garantir a Margem de 
Solvência dos Planos de Baixo Risco e Completos Ativos, administrados pela 
COPASS SAÚDE. O valor do aporte varia trimestralmente de acordo com a 
apuração da Margem de solvência. A COPASS considerou este valor, no total de 
R$6,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 (dos quais R$200 mil são para cobrir 
a Margem de Solvência do Baixo Risco e R$6,5 milhões, para cobrir a Margem de 
Solvência do Completo Ativos) como parte do Patrimônio social, por se tratar de 
um montante de contribuição do Patrocinador, em caráter obrigatório e 
irrevogável, destinado exclusivamente para garantir a Margem de Solvência dos 
Planos de Baixo Risco e Completos Ativos, administrados pela COPASS. 

 

Outros assuntos 

As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de 
comparabilidade, foram auditadas por nós e sobre as quais emitimos Opinião sem 
ressalva em 22 de março de 2017. Citada Opinião conteve os mesmos assuntos 
mencionados na seção supra intitulada de “Ênfases”. 

 

Outras informações que acompanham as Demonstrações financeiras 
(Relatório da Administração) 

A Administração da COPASS é responsável por essa outra informação que compreende 
o Relatório da Administração. Nossa Opinião sobre as Demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e, portanto, não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
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Em conexão com a auditoria das Demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as Demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Na data da emissão desta Opinião, este Relatório estava pendente de 
aprovação pelos Membros do Conselho de Gestão da COPASS. 

 

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações financeiras  

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
Demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de Demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das Demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a COPASS continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das Demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a COPASS ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. No momento, a Administração não identificou 
quaisquer assuntos desta natureza. 

 

Responsabilidades do Auditor pela auditoria das Demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são os de obter segurança razoável de que as Demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa Opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas 
referidas Demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
Opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
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controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos Opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
COPASS. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da COPASS. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa Opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Operadora a não mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. 

• Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

 

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2018. 
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Nota 
explicativa 

nº
31/12/2017 31/12/2016

Nota 
explicativa 

nº
31/12/2017 31/12/2016

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e bancos                78.120                78.754 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 9        14.677.798          9.450.276 

Tributos, contribuições e encargos sociais a recolher 10             438.533             430.574 
Realizável Outras obrigações de curto prazo 11             662.111             611.581 

Aplicações financeiras 3          24.522.746          16.170.544 15.778.442      10.492.431      
Créditos operacionais com planos de assistência à saúde 4            9.290.687            8.801.892 
INSS a recuperar sobre Cooperativas 5            1.063.280            1.105.934 
Bens e títulos a receber 6            9.194.923            6.708.247 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Despesas Antecipadas e outros créditos 15                  8.995                  8.173 Provisões para ações judiciais 12               83.325             367.340 

44.080.631       32.794.790       Outras obrigações de longo prazo 13 e 15             861.725             608.229 
945.050           975.569           

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo 16

INSS a recuperar sobre Cooperativas 5            2.303.774            3.241.875 PATRIMÔNIO SOCIAL
Depósitos Judiciais 7 e 14            2.087.356            1.765.392 Patrimônio Social          4.527.078          4.527.078 

4.391.130         5.007.267         Superávit Acumulados        28.109.551        22.667.747 
32.636.629      27.194.825      

Imobilizado 8
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológico              664.924              672.688 
Demais imobilizados não Hospitares/ Odontológicos              140.286              100.968 

805.210            773.656            

Intangível                 5.030 8.358                

TOTAL DO ATIVO 49.360.121     38.662.825     TOTAL DO PASSIVO 49.360.121      38.662.825      

QUADRO I 
 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações financeiras.
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Nota 
Explicativa nº

31/12/2017 31/12/2016

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 18         136.074.884         116.216.241 

Eventos Indenizáveis Líquidos

   Eventos Conhecidos ou Avisados          (127.426.241)          (106.029.253)

   Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados                (839.858)             (1.762.203)

       (128.266.099)        (107.791.456)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE             7.808.785             8.424.785 

Receitas de Assistência à Saúde Não Rel.com Planos de Saúde da Operadora 19              4.767.758              8.965.440 

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde 20             (1.673.731)             (1.510.071)

Outras Receitas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde 21                 525.877                          -   

Provisão para Perdas Sobre Créditos                (524.816)                (686.463)

RESULTADO BRUTO 10.903.873          15.193.691          

Despesas Administrativas 22            (9.866.205)          (10.408.950)

Resultado Financeiro Líquido 23

   Receitas Financeiras              2.987.664              4.518.325 

   Despesas Financeiras                (350.961)                (335.816)

2.636.703            4.182.509            

RESULTADO OPERACIONAL 3.674.371            8.967.250            

QUADRO II 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações financeiras. 
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R$

Descrição
Patrimônio 

Social

Contribuição 
irrevogável 

para Margem 
de Solvência

Superávit / 
Deficit 

Acumulado
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015      4.527.078 3.755.431     8.741.331     17.023.840   

Reserva consignável - Margem de Solvência Líquida                   -   1.203.735                         -   1.203.735       

Superávit Líquido do Exercício                   -                     -   8.967.250       8.967.250       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 4.527.078     4.959.166     17.708.581   27.194.825   

Reserva consignável - Margem de Solvência Líquida                   -   1.767.433                         -   1.767.433       

Superávit Líquido do Exercício                   -                     -   3.674.371       3.674.371       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 4.527.078     6.726.599     21.382.952   32.636.629   

QUADRO III 
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações financeiras.
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R$

ATIVIDADES OPERACIONAIS
31/12/2017 31/12/2016

(+) Recebimentos de Plano Saúde 146.666.513          129.352.902          

(+) Resgate de Aplicações Financeiras 205.540.307          149.628.030          

(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 14.440                  174.766                

(+)Outro Recebimentos Operacionais 121.673.637          17.382.883            

(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (130.955.203)         (115.483.741)         

(-) Pagamentos de Pessoal (2.966.709)             (2.201.282)             

(-) Pagamentos de Serviços Terceiros (3.969.353)             (4.288.682)             

(-) Pagamentos de Tributos (6.366.652)             (6.105.839)             

(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (224.141)               (314.483)               

(-) Pagamentos de Aluguel (85.894)                 -                        

(-) Aplicações Financeiras (209.874.282)         (150.099.810)         

(-) Outros Pagamentos Operacionais (119.408.485)         (17.971.985)           

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 44.178                 72.759                 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (44.812)                 (10.905)                 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (44.812)                (10.905)                

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (634)                     61.854                 

CAIXA SALDO INICIAL 78.754             16.900             

CAIXA SALDO FINAL 78.120             78.754             

DEMONSTRAÇAO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (634)                61.854            

Ativos Livres no Início do Período 5.006.123              5.351.129              

Ativos Livres no Final do Período 11.621.298            5.006.123              

Aumento/(Diminuição) nas Aplicações. Financeiras - RECURSOS LIVRES 6.615.175            (345.006)              

QUADRO IV 
 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DIRETO) 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA 
COPASA – COPASS SAÚDE  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 

1) CONTEXTO OPERACIONAL 

A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA – 
COPASS SAÚDE  (“COPASS SAÚDE” ou “COPASS” ou “Entidade”), é uma empresa 
de autogestão, fundada em 2006, com registro na ANS - Agência Nacional de 
Saúde Suplementar sob o nº 41.656-8, pessoa jurídica de direito privado de 
assistência social, sem fins lucrativos, sob regência da Lei nº 9.532 de 1997, 
constituída com a 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. 

A COPASS SAÚDE tem por objeto, exclusivamente, operar planos privados de 
assistência à saúde, aos seus Associados, admitida a inclusão de dependentes, nos 
termos estabelecidos no Estatuto Social e na forma da legislação vigente, em 
especial, Lei 9.656/98 e sua regulamentação.   

Para a consecução do objeto social, a COPASS deverá: 

• Instituir e operar planos privados de assistência à saúde, sem fins lucrativos, 
para atender às finalidades de prevenção da doença e de recuperação, 
manutenção e reabilitação da saúde de seus Associados e Dependentes; e 

• assinar contratos com prestadores de serviços hospitalares, prestadores de 
serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, clínicas ambulatoriais e 
profissionais de saúde ou pessoas jurídicas que prestam serviços em 
consultórios. 

Os planos operacionalizados pela COPASS SAÚDE encontram-se devidamente 
registrados no Sistema de Informações de produtos junto à ANS. 

Em 18 de dezembro de 2014, a Assembleia Geral Extraordinária da COPASS 
SAÚDE homologou os Regulamentos dos planos de saúde, aprovados pelo 
Conselho de Gestão em 06 de novembro de 2014: 

• Plano COPASS Completo Ativos: destinado aos empregados do quadro efetivo e 
afastados por motivo de doença, bem como seus dependentes regulamentares; 
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• Plano COPASS Completo Assistidos: destinado aos aposentados por tempo de 
serviço, pensionistas, licenciados sem vencimento e demitidos sem justa causa; 

• Plano COPASS Completo Dependentes Especiais: destinado ao filho solteiro maior 
e aos Pais anteriormente inscritos; 

• Plano Ambulatorial: destinado aos empregados do quadro efetivo, afastados por 
motivo de doença, aposentados, pensionistas, demitido sem justa causa,  bem 
como seus dependentes regulamentares e especiais; Plano fechado a novas adesões 
a exceção dos empregados da COPANOR  

• Plano COPASS Odonto Básico e Plano COPASS Odontológico Pleno: destinados a 
todos os beneficiários que fizeram sua opção. 

As características dos Planos são: 

• Tipo de Contratação: Coletivo Empresarial; 

• Segmentação Assistencial: Ambulatorial, Hospitalar, Hospitalar com Obstetrícia e 
Odontologia,  de acordo com cada Plano; 

• Área Geográfica de Abrangência: Estadual; 

•  Área de Atuação: Minas Gerais; 

• Padrão de Acomodação em Internação: Individual; 

• Formação de preço: Pós-estabelecido e Pré-estabelecido, de acordo com cada 
plano; 

• Fator Moderador: Coparticipação. 

Os planos Ambulatorial e Odonto Básico foram revistos e os demais planos foram 
implantados a partir de 1o de janeiro de 2015. 

A COPASS SAÚDE tem sua escrituração contábil revestida das formalidades legais, 
sendo registrada em livros obrigatórios capazes de assegurar a sua exatidão. 

A COPASS SAÚDE declara que estas Demonstrações financeiras e os valores nela 
contidos estão apresentados, registrados e com suporte documental em 
conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC, bem 
como do órgão regulador ANS. 
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2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As Demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, incluindo as orientações e 
interpretações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, aplicáveis 
às operadoras de Planos de saúde e aprovadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. 

A ANS publicou a Resolução Normativa nº 390/15, que dispõe sobre o Plano de 
Contas Padrão e estrutura para as operadoras de Planos de assistência à saúde com 
adoção obrigatória para as Entidades a ela relacionadas. 

As Demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 
estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma 
a permitir a comparabilidade. 

A Demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo 
com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método 
indireto esta demonstrada na Nota Explicativa nº 26. 

 

a) Base de mensuração 

As Demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos, tais como 
instrumentos financeiros e recebíveis, que são mensurados pelo valor justo. 

 

b) Moeda funcional e moeda de apresentação 

A moeda do ambiente econômico principal no qual a COPASS SAÚDE opera, 
utilizada na preparação das Demonstrações financeiras, é o Real (R$). Todas as 
informações financeiras foram apresentadas com valores expressos em Reais. 
 

 

(c) Estimativas Contábeis 

A elaboração de Demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação 
e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas incluem: os ajustes pelos valores de mercado dos ativos e 
passivos e as provisões para contingências, entre outros. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 



 
 

8 

estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Administração revisa as estimativas e premissas periodicamente. 

 

(d) Instrumentos financeiros 

A COPASS SAÚDE valoriza os instrumentos financeiros pelo seu valor justo em 31 
de dezembro de 2017, sendo demonstrados pelo custo de aquisição mais 
rendimentos auferidos e/ou mais os encargos incidentes até a data do balanço, 
ajustado a valor de mercado, se aplicável. O valor de mercado reconhecido em 
suas Demonstrações financeiras representa o montante de caixa que a COPASS 
receberia ou pagaria, conforme apropriado, se ela liquidasse as transações na data 
do balanço. No caso de empréstimos, estes estão avaliados pelo custo amortizado. 

 

(e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos 

A COPASS não pratica transações significativas a prazo com valores pré-fixados. 
Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas dos 
balanços por valores próximos aos respectivos valores presentes. 
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3.1 Vinculadas a Provisões Técnicas

R$

Nota 31/12/2017 31/12/2016

Banco do Brasil 1.450.108         1.341.761         

Banco Itaú - Fundo Dedicado ANS 2.698.425         2.496.818         

Banco Itaú - Fundo Corp DIF FICFI -                   1.192.137         

Caixa Econômica Federal - Fundo Dedicado ANS 6.374.907         1.055.327         

Caixa Econômica Federal - FI MEGA Referenciado -                   2.884.257         

Banco Bradesco 2.456.129         2.272.874         

a 12.979.569      11.243.174      

3.2 Não Vinculadas a Provisões

Banco Itaú - c. 197-5 301.080            457.641            

Banco Itaú u - C.4597-2 192.738            92.016              

Banco Itaú  - Fundo Corp Plus DI 21.523              19.864              

Banco Itaú  -Fundo Investrade 12.781              11.793              

Banco Itaú - Fundo Corp Dif FICFI 1.293.475         -                   

Caixa Econômica Federal -CDB FLEX 188.514            171.451            

Caixa Econômica Federal c. 865.0 266.393            -                   

Banco Bradesco c. 001021-9 -                   29.490              

Banco Bradesco FI RF Referenciado 1.150.038         1.058.205         

Banco Bradesco CDB 6.966.210         3.086.910         

Banco Bradesco Inv. Facil 1.150.425         -                   

b 11.543.177      4.927.370        

24.522.746      16.170.544      

3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de mercado. As aplicações 
estão divididas em vinculadas e não vinculadas à Provisões Técnicas. 

A COPASS constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras para lastrear 
as provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Referem-se a recursos garantidores aplicados para cobrir as provisões técnicas 
assistenciais, em consonância com as regras emanadas pela ANS aplicados em Fundos 
 9); e 

b) As demais aplicações financeiras estão livres da vinculação exigida pela ANS, 
representadas substancialmente por valores mantidos em títulos de renda fixa (CDB), 
aplicados em bancos de primeira linha e classificadas desta forma por estratégia 
financeira da Associação.
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Nota 31/12/2017 31/12/2016

Planos médico-hospitalares

Planos coletivos - Alto Risco 452.560            466.099            
Planos coletivos - Baixo Risco a -                   515.818            
Plano Ambulatorial 575.183            526.946            
Planos coletivos - Odontológicos 1.818.379         1.675.831         
Planos coletivos - Assistidos 2.632.804         2.136.763         
Planos coletivos - Dependentes Especiais 977.146            837.343            
Planos coletivos - Ativos 4.996.073         4.282.004         
Planos coletivos - Folha 5.624                1.968                
Provisões para perdas sobre créditos (2.167.082)        (1.640.880)        

9.290.687        8.801.892        

R$

4) CRÉDITOS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 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.  

A administração da COPASS revisa periodicamente o critério de constituição da 
provisão para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira.  

O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos beneficiários dos 
planos de saúde da COPASS, conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A redução do Plano Baixo Risco no exercício de 2017 decorreu substancialmente 
pelo encontro de contas entre o COPASS e a COPASA referente aos valores a 
receber do Plano Baixo Risco. 

O saldo de Provisões para perdas sobre créditos está representado por provisões 
para perdas sobre créditos vencidos e vincendos a receber, e foram constituídas em 
conformidade com os atos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS. 
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5) INSS A RECUPERAR SOBRE COOPERATIVAS 

 

No exercício de 2016, a COPASS reconheceu na contabilidade o direito aos 
créditos tributários decorrentes da restituição de INSS recolhido em exercícios 
anteriores incidentes sobre pagamentos à Cooperativas de trabalho. 

Conforme posicionamento jurídico, em face do acórdão proferido pelo TRF da 1ª 
Região nos autos do Mandado de Segurança nº 4800806.2011.401.3800, no qual 
a COPASS Saúde obteve o reconhecimento do direito de não se sujeitar ao 
recolhimento da contribuição previdenciária de 15% sobre os valores pagos a 
cooperativas de trabalho decorrente do serviço prestado pelo cooperado, prevista 
no art. 22, IV da Lei nº 8.212/91 em decorrência da intermediação de serviço 
realizada pela COPASS, razão pela qual a discussão de 15% transitou em julgado. 
Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 06/09/2011, o crédito da COPASS se 
refere aos pagamentos realizados a partir de 06/09/2006. 

O posicionamento jurídico ressalta que os valores recolhidos poderão ser 
compensados somente com outras contribuições previdenciárias sobre a folha de 
salários, nos termos do art. 26 da Lei nº 11.457/2007, não havendo que se falar em 
limitação percentual sobre o montante a ser compensado, haja vista que a limitação 
de 30% anteriormente prevista no art. 89 da Lei nº 8.212/91 (incluído pela Lei nº 
9.129/95) foi revogada pela Lei nº 11.941/2009 e, sobre os valores apurados deverá 
incidir a SELIC desde a data do recolhimento indevido. 

Ainda de conformidade com o posicionamento jurídico, diante do trânsito em 
julgado do referido Mandado de Segurança, considerou-se defensável não só o 
início dos procedimentos para a compensação dos valores indevidamente 
recolhidos, como também o levantamento dos depósitos judiciais realizados, 
dependendo, este último, de autorização judicial (Nota explicativa nº 7). 

31/12/2017 31/12/2016

Curto prazo

INSS a recuperar sobre pagamentos a cooperativas 2.979.057         3.098.562         
(-) Repasse COPASA (1.915.777)        (1.992.628)        

1.063.280        1.105.934        

Longo prazo

INSS a recuperar sobre pagamentos a cooperativas 11.550.664       13.415.555       
(-) Provisão para perda na recuperação de crédito (5.096.040)        (3.861.655)        
(-) Repasse COPASA (4.150.850)        (6.312.025)        

2.303.774        3.241.875        

3.367.054        4.347.809        

R$
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Nota 31/12/2017 31/12/2016

Crédito com Mantenedor a 8.403.267         6.277.445         
Boletos do Baixo Risco - COPASA b 978.014            986.815            
Valores a Classificar AECO c 247.685            247.685            
Cobertura Margem de Solvência COPASA d 759.843            389.545            
Outros valores a receber 25.124              27.162              
Provisão para Perda s/ Créditos e (1.219.010)        (1.220.405)        

9.194.923        6.708.247        

R$

Adicionalmente, o INSS a recuperar está deduzido de provisões para perdas devido 
ao prazo de 5 anos contados do trânsito em julgado da decisão, conforme Ofício 
jurídico de setembro de 2016.  

Por fim, a COPASS reconheceu também, o valor a repassar para a COPASA como 
redutora do ativo circulante e não circulante, decorrentes deste mesmo INSS a 
recuperar do plano Baixo Risco. 

  

6) BENS E TÍTULOS A RECEBER 

São registrados e mantidos pelo valor nominal dos bens e títulos representativos 
desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas 
de operações de planos de assistência à saúde, exceto para a Cobertura Margem 
de Solvência, que tem como contrapartida o Patrimônio Líquido. Adicionalmente, 
os valores a receber da Mantenedora, a título de custeio administrativo, são 
registrados em contra-partida do resultado como receitas não relacionadas com os 
Planos de Saúde. A administração da COPASS revisa periodicamente o critério de 
constituição da provisão para estes recebíveis.  O saldo de Provisões para perdas 
sobre créditos está representado por provisões para perdas sobre créditos vencidos 
a receber, e foram constituídas em conformidade com os atos normativos da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
	
A composição desse saldo pode ser assim demonstrada: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Refere-se aos valores decorrentes do termo firmado entre COPASS e COPASA, através 
do Convênio de Reciprocidade e Cooperação Técnica nº 14.3478 celebrado em 29 
de dezembro de 2014, onde a COPASA repassa à COPASS 75% das despesas 
assistenciais, administrativas e tributárias do Plano COPASS completo ativos; 

b) Valor referente aos recebimentos de coparticipação gerados via boletos para os 
beneficiários do Baixo Risco, a serem recebidos e repassados para a COPASA; 

c) Decorre de valores remanescentes da cisão entre AECO e COPASS ocorrida em 
janeiro de 2009. A COPASS constituiu provisão para perdas sobre estes valores, 
conforme aprovação pelo Conselho de Gestão em 2011; 
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Nota 31/12/2017 31/12/2016

Depósito Judicial -INSS a 4.063.791         3.779.609         
Redutora da obrigação  com repasse à Copasa (2.613.422)        (2.430.667)        
Depósito Judicial - SUS 20.374              19.519              
Depósito Judicial - CAUSA CÍVEL -                   24.315              
Depósito Judical ANS Tx. Suplementar b 616.613            333.630            
Depósito Judicial - TRABALHISTA -                   38.986              

2.087.356        1.765.392        

R$

d) Valor referente à cobertura da margem de solvência do Plano Completo Ativos, sendo 
o aumento em 2017 ocorrido por uma maior utilização dos beneficiários e também 
pelo aumento das despesas assistenciais com este Plano; 

e) Refere-se basicamente pela constituição da Provisão para perdas sobre créditos 
Boletos Baixo Risco vencidos há mais de 90 dias e sem expectativa de recebimento. 

 
7) DÉPOSITOS JUDICIAIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A COPASS impetrou Mandado de segurança com Pedido de liminar, requerendo a 
não exigibilidade de recolhimento da contribuição previdenciária apurada na base 
de 15% sobre os valores de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por 
cooperativas de trabalho. Em fevereiro de 2012, o Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região reconheceu o direito líquido e certo da COPASS de não se sujeitar 
à cobrança da contribuição previdenciária supra, devendo a COPASS exercer o 
direito somente após o trâmite em julgado da sentença de mérito nos termos do 
art. Nº 170 A do CTN. 

Por orientação dos Assessores Jurídicos, em junho de 2014 a COPASS passou a 
efetuar mensalmente os depósitos em Juízo dos 15% sobre os valores das notas 
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperativas de trabalho. Esta 
metodologia adotada pela COPASS está também fundamentada na decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF), através de repercussão geral, que ocorreu em abril 
de 2014, na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade das contribuições 
previdenciárias pagas sobre os serviços prestados pelas cooperativas de trabalho. 
A Receita Federal, manifestou que tal contribuição previdenciária não é mais 
devida e que os pagamentos já efetuados são considerados indevidos, portanto, 
passíveis de compensação ou restituição, e dependendo apenas da deliberação 
jurídica para a baixa da contábil. Em 31 de dezembro de 2017 os depósitos desta 
natureza eram de R$ 2.981.973, sendo acrescidos da atualização monetária no 
valor de R$1.081.818, totalizando R$ 4.063,791 na data do balanço. 

b) Refere-se à discussão judicial em relação a cobrança da Taxa de Saúde 
Suplementar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
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8) IMOBILIZADO 

O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição menos depreciação 
acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil 
estimada dos bens. A administração da COPASS, em atendimento ao previsto CPC 
01 - Redução ao valor recuperável de ativos e no CPC 27 – Ativo imobilizado, 
revisou o valor contábil líquido dos ativos em relação ao seu valor justo, sendo que 
o seu valor líquido está menor que o valor justo estimado, não sendo necessário 
qualquer lançamento contábil para redução dos valores contabilizados. 

Quanto às taxas de depreciação/amortização aplicadas ao ativo imobilizado e 
intangível, a Administração entende que são as mesmas que já vinham sendo 
praticadas pela Entidade. 

A Administração efetuou em novembro de 2014 a avaliação do imóvel da sede 
(terrenos e edificações) em atendimento ao CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos (NBCT 19.10). A mensuração do custo atribuído foi feita pelos peritos 
independentes, tendo sido apurado o valor de mercado superior com vida útil 
remanescente, sendo este valor de mercado superior ao valor contábil, não tendo, 
portanto, a necessidade de efetuar lançamento contábil de ajustamento para 
redução do saldo contábil tendo em vista a expectativa de recuperação deste valor 
via a absorção das taxas de depreciação (impairment). 
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R$

Descrição
Saldo em 
dez/2015

Aquisições
Saldo em 

dez/16
Aquisições Transferências

Saldo em 
dez/17

CUSTO
Terrenos 513.837          -              513.837          -              -                   513.837          

Edificações 310.557          -              310.557          -              -                   310.557          4

Instalações 30.636           -              30.636           -              -                   30.636           10

Máquinas e Equipamentos 76.423           -              76.423           4.068           -                   80.491           10

Informática 348.053          10.403         358.456          63.520         4.531               426.507          20

Móveis e Utensílios 94.830           4.660           99.490           13.233         (4.531)              108.192          10

1.374.336      15.063        1.389.399      80.821        1.470.220      
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(-) Depreciação – edificações (143.942)         (7.764)          (151.706)         (7.764)          -                   (159.470)         

(-) Depreciação – instalações (21.866)          (3.064)          (24.930)          (3.016)          -                   (27.946)          

(-) Depreciação - máquinas e equipamentos (54.871)          (7.277)          (62.148)          (6.095)          -                   (68.243)          

(-) Depreciação – informática (272.885)         (24.049)        (296.934)         (26.499)        -                   (323.433)         

(-) Depreciação - móveis e utensílios (70.811)          (9.214)          (80.025)          (5.893)          -                   (85.918)          

(564.375)        (51.368)       (615.743)        (49.267)       (665.010)        

SALDO LÍQUIDO DO IMOBILIZADO 809.961         (36.305)       773.656         31.554        -                  805.210         

Taxas 
depre-
ciação

Os bens da COPASS podem ser assim demonstrados: 
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Nota 31/12/2017 31/12/2016

Provisões de eventos a liquidar Médico - Hospitalar a 7.450.970         4.140.337         
Provisões de eventos a liquidar Odontológico a 243.229            78.962              
Ressarcimento ao SUS b 1.627.317         714.553            
Provisões para eventos ocorridos e não avisados c 5.356.282         4.516.424         

14.677.798      9.450.276        

R$

31/12/2017 31/12/2016

INSS 24.932              33.684              

FGTS 21.633              22.384              

IRRF sobre salários 59.642              37.909              

IRRF sobre terceiros 71.669              63.941              

ISSQN sobre terceiros 88.356              119.451            

CSRF 168.358            149.404            

PIS sobre salários 3.943                3.696                

Contribuição Sindical -                   105                   

438.533           430.574           

R$

9)  PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

A COPASS constituiu as seguintes provisões técnicas em 31 de dezembro de 2017 
e de 2016: 

 

 

 

 

 

a) Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não 
pagos. A RN ANS nº 209/09 e suas alterações posteriores determinou a constituição 
desta provisão, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo 
prestador ou beneficiário no momento da apresentação da cobrança à COPASS; 

b) Provisão para garantia de eventos referentes a débitos de ressarcimento ao SUS, 
informados pela ANS, registrados contabilmente e ainda não pagos. Essa 
contabilização é feita de acordo com a IN Conjunta ANS nº 05/11 aos valores devidos 
de ressarcimento ao SUS; e 

c) Provisão constituída para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham 
ocorrido e ainda não avisados, constituída com base em cálculo definido pela RN 
209/09. Esta provisão foi constituída com base em fórmula própria definida pela ANS. 

 
10) TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 

O saldo desse grupo de contas tem a seguinte composição: 
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31/12/2017 31/12/2016

Fornecedores 146.080            129.081            
Obrigações com Pessoal 80.944              80.980              
Salários -                   -                   
Provisões Trabalhistas 309.086            306.898            
Outros Débitos a Pagar 126.001            94.622              

662.111           611.581           

R$

Nota 31/12/2017 31/12/2016

BMAS a pagar - INSS Cooperativa a 245.112            245.112            
Provisão sobre Ação ANS Taxa Suplementar b 616.613            333.630            
Outras -                   29.487              

861.725           608.229           

R$

11) OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 

São compostos por: 

 

 

 

 
 
 
 
12) PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS 

As provisões para contingências são constituídas com base na expectativa de perda 
provável informada pelos assessores jurídicos da Entidade, a saber: 

 

a) Provisão para fazer face ao pagamento de indenizações civis de diversas naturezas 
e demandas movidas por usuários dos planos de saúde, para os quais a 
Administração entende ser suficiente a provisão constituída. 

 

13)  OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 

 

 

 

 

 

a) Refere-se a honorários advocatícios incidentes sobre demanda judicial 
descrita na Nota explicativa nº 5; e 

b) Refere-se a provisão decorrente de ação judicial sobre a Taxa de Saúde 
Suplementar. Para esta provisão foi efetuado depósito judicial conforme Nota 
explicativa nº 7. 

Nota 31/12/2017 31/12/2016

Provisões para Ações Cíveis a 52.951              337.821            
Provisão ação do SUS a pagar 20.374              19.519              
Outras provisões judiciais 10.000              10.000              

83.325             367.340           

R$
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14) PASSIVOS CONTINGENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E 
OBRIGAÇÕES LEGAIS  

Ativos contingentes: São ativos compostos por depósitos judiciais e estão descritos 
na Nota explicativa no. 7. 

Passivos contingentes: Com exceção das contingências tributárias e obrigações 
legais, as demais (Cíveis e Trabalhistas) são provisionadas quando as perdas forem 
avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis 
são apenas divulgados em Nota explicativa e os passivos contingentes avaliados 
como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. 

Neste sentido, existem duas ações ordinárias sendo a primeira de número 
9090366.27.2017.813.0024 que trata-se de ação ordinária com pedido de 
antecipação de tutela por meio da qual o requerente pediu medida liminar para 
que a Operadora seja compelida a arcar com todos os custos da internação de seu 
filho, caso persista a indicação médica, bem como a suspensão do pagamento da 
quantia de R$ 4.304,82, até a resolução da lide. A segunda ação número 9075340-
86.2017.813.0024 trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela 
e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo autor requerendo a 
autorização do exame denominado de “Pet Scan Oncológico com Psma”. O 
pedido de autorização foi formulado em sede de antecipação de tutela, a ser 
confirmado em sentença. Requereu, ainda, a condenação da COPASS Saúde ao 
pagamento de indenização por danos materiais e morais, sendo o valor da causa 
R$ 17.312,62. 

Contingências tributárias e Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, 
independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito. O resultado é apurado 
pelo regime contábil de competência dos exercícios.  

 

15) 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 COPASS e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança.  

Um passivo é reconhecido quando a COPASS possui uma obrigação legal ou é 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. É acrescido, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
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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. 

 

16) PATRIMÔNIO SOCIAL  

A COPASS é uma entidade sem fins lucrativos. O Patrimônio social é composto 
pelo saldo inicial mais os Superavits ou Déficits de cada exercício. 

 
 
17) APURAÇÃO DO RESULTADO 

Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência de 
exercícios. As Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos são apropriadas à receita 
considerando-se o período de cobertura do risco pro rata dia. 

Despesa: 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. 
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Nota 31/12/2017 31/12/2016

Recuperação de despesas 164.832            64.097              
Contingência INSS COPASS a -                   4.852.595         
Cobertura custo administrativo ativos – COPASA 4.519.904         4.048.748         
Contingência cível 83.022              -                   

4.767.758        8.965.440        

R$

18) CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Referem-se aos faturamentos emitidos para cobertura dos planos de assistência 
médico hospitalar com cobertura pré-estabelecida e pós-estabelecida que, em 31 
de dezembro de 2017 e 2016, tinha a seguinte composição:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Variação decorreu substancialmente pelo reajuste aplicado nas contribuições dos 
Planos médico/hospitalares e odontológicos em janeiro de 2017 conforme estudo atuarial 
e também por uma maior utilização dos beneficiários com os Planos, principalmente com 
o Plano Completo Ativos, gerando um maior reconhecimento de receitas referentes a parte 
dos 75% da COPASA.  
 
 
19) RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS 

DE SAÚDE DA OPERADORA 

 

 

 

 

 

a) A Copass registrou em 2016 a receita com créditos decorrentes do processo de 
recuperação do INSS sobre pagamentos de anos anteriores de Cooperativas. O 
registro está pautado no Ofício Jurídico de setembro de 2016 (Nota explicativa 
nº5).  
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31/12/2017 31/12/2016

Outras despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar 674.766            642.392            
Outras despesas de Operações de Assistência Odontógica 857.819            844.217            
Outras despesas 141.146            23.462              

1.673.731        1.510.071        

R$

Nota 31/12/2017 31/12/2016

Outras receitas com Plano Baixo Risco a 280.705            -                   
Contingências b 245.172            -                   

525.877           -                   

R$

Nota 31/12/2017 31/12/2016

Pessoal 4.351.716         3.988.685         

Serviços de terceiros 3.795.247         3.828.166         

Localização e funcionamento 782.534            668.869            

Depreciação e amortização 52.595              71.959              

Tributos 252.819            330.198            

PCLD sobre o INSS a recuperar Cooperativa a 440.575            1.378.295         

Demais despesas adminstrativas 190.719            142.778            

9.866.205        10.408.950      

R$

20) OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

 

 

 

 

21) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À 
SAUDE 

 

 

 

 

a) Receita decorre da baixa de provisão para contingência cível, no valor de 
R$245.172 devido ao falecimento da autora do processo judicial. 

b) Através da conciliação feita dos valores a receber do plano Baixo Risco, cuja 
conclusão gerou uma receita a receber de R$280.705. 

 

22) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

a) Redução da variação decorre da provisão para perdas reconhecida em 2016 com 
o INSS a recuperar sobre cooperativas conforme Nota Explicativa nº 5. 
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Nota 31/12/2017 31/12/2016

Receitas financeiras

Recebimentos em atraso 177.539            43.360              
Aplicações Financeiras 2.072.721         1.727.961         
Atualização Monetária a 672.422            2.734.057         
Outras 64.982              12.947              

2.987.664        4.518.325        

Despesas financeiras

Aplicação financeira - IRRF (309.040)           (276.011)           
Aplicação financeira - IOF (34.519)             (45.373)             
Atualização Monetária (5.992)               -                   
Pagamentos em atraso (1.410)               (14.112)             
Descontos concedidos -                   (320)                  

(350.961)          (335.816)          

2.636.703        4.182.509        

R$

23) RESULTADO FINANCEIRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Variação decorre substancialmente pelo reconhecimento em 2016 da atualização 
pela SELIC dos créditos referentes a INSS a recuperar sobre cooperativas conforme 
Nota Explicativa nº 5. 

 
24) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Os instrumentos financeiros da COPASS estão restritos a aplicações financeiras, 
recebíveis, sendo eles: i) Créditos de operações com planos de assistência à saúde, 
ii) créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de 
saúde da Operadora, iii) outros títulos e créditos a receber e iv) aplicações 
financeiras. Os ganhos e perdas obtidos nestas contas são integralmente registrados 
de acordo com o regime de competência e estão demonstrados por valores justos. 

Os instrumentos financeiros da COPASS foram reconhecidos e encontram-se 
classificados conforme abaixo:  

a) Aplicações financeiras: Estão demonstradas pelo custo de aquisição mais 
rendimentos auferidos até 31 de dezembro, e estão em linha com os valores 
de mercado. Foram aplicadas levando-se em consideração as melhores 
ofertas de rentabilidade disponíveis no mercado e estão aplicadas em 
Instituições financeiras escolhidas pela Administração que não oferecem 
riscos potenciais de perda. São resgatáveis a qualquer momento pelo valor 
contabilizado; e 

b) Recebíveis: encontram-se nesta categoria os créditos com operações com 
planos de assistência à saúde, não relacionados com plano de saúde da 
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Operadora e provisão para perdas. São reconhecidos pelo valor nominal de 
realização. 

 

25)  MARGEM DE SOLVÊNCIA 

 

A RN nº 209/09 da ANS dispõe sobre os critérios de manutenção de Recursos 
Próprios Mínimos e constituição de Provisões Técnicas a serem observados pelas 
operadoras de planos privados de assistência à saúde. A Margem de Solvência 
determina o nível econômico que o patrimônio líquido das Operadoras de Planos 
de Saúde deverá atingir, cujo critério deve ser observado mensalmente.  

Para atendimento a RN nº 209/09 no que contempla a Margem de Solvência e PMA 
- Patrimônio Mínimo Ajustado e de conformidade com os cálculos atuariais, a 
COPASS apresentou em 31/12/2017 margem de solvência proporcional no valor 
de R$15.935.155 e o patrimônio líquido ajustado no valor de R$33.698.034. 
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R$
31/12/2017 31/12/2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do periodo 3.674.371        8.967.250        
Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração/utilização de caixa 
das atividades operacionais 1.857.844        2.520.624        

Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados 839.858            1.762.203         
Provisões para Perdas sobre Créditos 524.816            686.463            
Provisões para Perdas de INSS a Recuperar 440.575            
Depreciações e Amortizações 52.595              71.958              
Resultado do periodo Ajustado 5.532.215        11.487.874      

(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais (11.635.095)     (8.005.376)       
Aplicações (8.352.202)        (4.405.437)        
Créditos de Operações com planos de assistência a saúde (1.013.611)        (1.787.770)        
Títulos e créditos a receber (2.486.676)        (1.812.169)        
Outros ativos circulantes e não circulantes 217.394            -                   

Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais 4.415.634        (4.609.316)       
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 4.387.664         (1.103.533)        
Tributos e Contribuições a Recolher 7.959                (158.370)           
Provisões trabalhistas (284.015)           38.536              
Outros passivos circulantes e não circulantes 304.026            (3.385.949)        

Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1.687.246)       (1.126.818)       

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Imobilizado/ Intangível (80.821)             (15.063)             
Reserva consignável - margem de solvência líquida 1.767.433         1.203.735         

Caixa Líquido das Atividades de Investimento 1.686.612        1.188.672        

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (634)                 61.854             

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 78.754              16.900              
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 78.120              78.754              

(634)                 61.854             

26) CONCILIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS 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, conforme apresentado no Quadro IV. Para 
conveniência, a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto é 
demonstrada a seguir: 
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27) COBERTURA DE SEGUROS  

Em 31 de dezembro de 2017, a COPASS mantém os seguintes valores de cobertura 
de seguros que ela considera suficientes para a sua atividade: 

 
 

 
28) EVENTOS SUBSEQUENTES 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou em 7 de dezembro de 
2017 a Resolução RN nº 430 que introduzirá as seguintes alterações em seus 
normativos a partir de 1º de janeiro de 2018. 

i) altera a RN nº 209, que dispõe sobre os critérios de manutenção de Recursos 
Próprios Mínimos e constituição de Provisões Técnicas; 

ii) altera o Anexo da RN nº 290 que dispõe sobre o Plano de Contas Padrão 
para as operadoras de planos de assistência à saúde; 

iii) altera a RN nº 389 que dispõe sobre a transparência das informações no 
âmbito da saúde suplementar, estabelece a obrigatoriedade da 
disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de informações referentes 
aos planos privados de saúde no Brasil; 

iv) altera a RN nº 392 que dispõe sobre aceitação, registro, vinculação, 
custódia, movimentação e limites de alocação e de concentração na 
aplicação dos ativos garantidores das operadoras no âmbito do sistema de 
saúde suplementar e dá outras providências; e 

v) altera o Anexo I da Instrução Normativa – IN nº 45, de 15 de dezembro de 
2010, da Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras, que 
regulamenta o disposto no § 3º do art. 2º-A da RN nº 173, de 10 de julho de 
2008, e alterações posteriores, e o disposto no art. 5º da RN nº 227, de 19 
de agosto de 2010, quanto ao Relatório de Procedimentos Previamente 
Acordados – PPA exigido; e revoga a RN nº 191, de 8 de maio de 2009, que 
altera institui o Fundo Garantidor do Segmento de Saúde Suplementar (FGS) 
pelas Operadoras de Planos de Saúde. 

Seguradora Nº apólice Bem Segurado Risco

Início 

vigência

Final da 

vigência

Dias de 

vigência do 

contrato Valor coberto

Liberty Seguros Ltda. 10-93-001.704
Renovação da apólice 
10-93-001.071

Contingências trabalhistas, seguridade social,
gerenciamento de crises, despesas emergenciais,
responsabilidade por danos físicos, administradores,
danos ao meio ambiente, indisponibilidade de bens e
"penhora online";

02/03/2017 02/03/2018 365 22.000.000       

Tokio Marine 
Seguradora

180-0001673387 Prédio + Conteúdo

Incêndio, Raio e Explosão; Danos Elétricos e Riscos
Comerciais; Despesas fixas decorrentes de incêndio;
Queda de raio ou explosão; Perda ou Despesa de
Aluguel, Roubo/Furto Qualificado de bens ;
Equipamentos Eletrônicos; Responsabilidade Civil
Operações 

07/06/2017 07/06/2018 365 1.670.000        

23.670.000     



 
 

26 

 

 
 
 
 
 

REGINALDO VICENTE DE RESENDE 
Superintendente Executivo  

CPF: 533.593.163-15 
 

 
WANDER MOREIRA VILELA DE BARROS PRATA 

Contador 
CRC MG- 048.651/O-4 

 


