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Agradecimento da Diretoria Executiva
2013/2016

2014

foi um ano marco para a Unimed Cooperativa Central de Bens e

Serviços.
O Projeto Coração, devido aos crescentes custos assistenciais da área cardíaca,
demandou um grande esforço da nossa equipe para tentar conter seu rápido, e
intensificamos a auditoria médica especializada, bem como iniciamos a auditoria em
enfermagem in loco para avaliação correta da necessidade de materiais e
medicamentos. Nossa equipe ainda fez diversas negociações almejando sempre a
satisfação do cliente Unimed e o uso racional dos recursos.
O serviço de Auditoria Médica Especializada vem se consolidando no mercado, e este
ano tivemos um aumento significativo dos pedidos de segunda e terceira opinião.
Para atender as necessidades de nossos clientes atuais e futuros, a Cooperativa
dobrou sua capacidade de atendimento e eficiência da sua operação na área de
Gestão e Guarda de Documentos. Neste ano inauguramos o GDOC 3 e 4,
representando um aumento de capacidade de armazenamento em 190% somando
aproximadamente espaço para 210 mil caixas CPU (Caixa Padrão Unimed,
equivalente a 3 caixas box cada).
Por fim, todos os frutos do crescimento só poderiam ser colhidos através da
cooperação e contribuição de nossos clientes e associados, fornecedores e parceiros,
conselheiros e colaboradores.
A todos, nosso muito obrigado!
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Diretoria e Conselheiros
Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços

Diretoria Executiva: 2013/2016

Diretor Presidente
Dr. Paulo Roberto Cheretti
Diretor de Projetos Não Médicos
Dr. Eduardo Herkes

Conselho de Administração 2013/2016
Dr. Guilherme Ferreira
Dr. José Carlos Alves de Souza
Dr. José Francisco Moron Morad
Dr. Luiz Antônio Bereta
Dr. Marcos de Almeida Cunha
Dr. Rafael Moliterno Neto
Dr. Rodolfo Pinto Machado de Araújo

Diretor Financeiro e Administrativo
Dr. Miguel Villa Nova Soeiro Filho
Diretor de Área Médica
Dr. João Felisberto dos Reis

Conselho Fiscal -2014/2015
Dr. Annibal C. Guzzo Rossi
Dr. Emerson Assis
Dr. Paulo Húngaro Neto

Conselho Fiscal Suplentes 2014/2015
Dr. Márcio A. Pacheco de Medeiros
Dr. Oswaldo Benedito Morelli
Dr. Pedro Dirceu Ortolani
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Identidade Organizacional

A Cooperativa

Nossos Compromissos

Projeto Coração

Auditoria Médica Especializada

Gestão e Guarda de Documentos

Centro de Formação Continuada

Stakeholders

Demonstrações Contábeis

Parecer do Conselho Fiscal

1. Identidade Organizacional

Política de Gestão da Qualidade

Missão

Oferecer soluções de Gestão de Documentos e

Oferecer

Auditoria Médica Especializada, reconhecidos

nossos associados e clientes, de forma a

pelo Sistema Unimed e pelo Mercado, por sua

agregar

qualidade, tecnologia e agilidade, que resultam

valorizando nossas singulares associadas,

da

colaboradores,

busca

contínua

pela

excelência

dos

processos; ao atendimento às legislações e

serviços
valor

de

às

qualidade

suas

aos

atividades,

fornecedores

e

a

comunidade onde atuamos.

requisitos aplicáveis; e segurança de nossos
colaboradores; proporcionando desta maneira, a
satisfação entre as partes envolvidas e o
respeito aos princípios éticos adotados pela
organização.

Visão
Ser referência no Sistema Unimed em
nossas áreas de atuação, desenvolvendo
soluções eficientes e estratégicas.

Valores
- Ética, Respeito e Honestidade;
- Satisfação do cliente;
- Responsabilidade Sócio-Ambiental;
- Princípios Cooperativistas;
- Orgulho de ser Unimed.
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2. A Cooperativa
A empresa

A Unimed Central de Bens e Serviços é uma cooperativa regional do Estado de São
Paulo que oferece serviços de excelência para as principais empresas do Sistema
Unimed em todo o Brasil.
Foi fundada em 1992, com a exclusiva missão de prestar serviços de qualidade às
suas associadas. Entretanto, com o decorrer dos anos e pedidos de abertura ao
mercado, percebemos a necessidade de ampliar a prestação de nossos serviços a
outros clientes.
Hoje, a empresa conta com quatro áreas de negócios diferentes, sendo duas delas
ainda exclusivas aos nossos associados. Assim, a qualidade da marca Unimed
também pode ser vista em nossos serviços de auditoria médica especializada em
cardiologia, oncologia, vascular, bucomaxilo e na gestão de documentos.

Histórico
A idéia da criação de uma Cooperativa Regional surgiu nas reuniões regionais entre
as Singulares da região sudeste do Estado de São Paulo, cujo tema era a discussão
dos problemas regionais de intercâmbio.
Estes encontros passaram a ser fundamentais para que as Singulares pudessem
trocar experiências de mercado, sempre pensando em como melhorar a qualidade de
seus serviços de saúde e a satisfação de seus usuários. Os problemas eram comuns
a todos os participantes e foi então que surgiu a idéia de unir forças para viabilizar
financeiramente as melhores soluções, uma vez que a maioria das singulares não
dispunha, isoladamente, de recursos para assumir novos riscos.
O local escolhido para a sede da nova empresa foi o Distrito Industrial de Capivari,
localizado às margens da Rodovia do Açúcar (SP 308), lugar de fácil acesso e próximo
às principais associadas.
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3. Nossos compromissos

O sucesso da UCBS é o reflexo da colaboração, planejamento, iniciativa e de cada
conquista compartilhada. Um ciclo de crescimento e cooperação que foram
fundamentais para que a imagem da Cooperativa se fortalecesse no mercado.
As estratégias são definidas pela alta direção em reuniões do Conselho Administrativo.
Leva-se em consideração o ambiente externo e o foco no desenvolvimento das
singulares Associadas e Clientes.
Nos últimos anos, a Cooperativa investiu em novos galpões e serviços, em mais
qualidade, melhores resultados, que trouxeram maior segurança e valores efetivos a
seus clientes e associados: ganhos do trabalho, retorno do seu investimento e garantia
do negócio.

Mapa Estratégico
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4. Projjeto Corração
O pro
ojeto coração realiza a gestão de
e todos os procedimen
p
tos cardíaccos das Unimeds
Asso
ociadas, red
duzindo cusstos e risco
os operacion
nais. Possu
ui experiênccia a mais de
d 22
anoss, e está re
espaldada por um ba
anco de da
ados único
o, não apen
nas no Sis
stema
Unim
med, mas no
o setor de saúde
s
suple
ementar com
mo um todo
o, que lhe p
permite trab
balhar
com segurança junto aos prestadores
p
de serviços e coopera
ativas assocciadas.

Hoje, o quadro do Projeto
o

Coraç
ção é com
mposto por 04
0
associadas, que ben
neficiam um
ma
média de
d

201.000
usuárioss.

O número de usuárrios inscritos
aumentou em
11% nos últimoss 05 anos.

Seu fatura
amento alca
ançou mais de

R$ 10,1 m
milhõe
es
no último a
ano.
E para o próximo e
exercício, a
estima
ativa de aum
mento no
fa
aturamento é de

13%

1.44
40 procedimentos caardíacos emm 2014.
Que repressentou em R$ 7.2
223 milhões
m
s de custoss assistenciais.
Forram realizad
dos

S comparad
Se
do a 2013, o aumento deste índicce foi de

10
0%.

E medidas esstão sendo tomadas
t
pa
ara contençção destes ccustos:

Au
uditoria de
d Enferm
magem in
n loco
Regula
ação de OPME
O
co
om melhores nego
ociações d
de valore
es
P
Programa
a de Reesstruturaçã
ão e Con
ntratualiza
ação
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5. Auditoria Médica Especializada
A prestação de Serviços de Auditoria Médica Especializada vem consolidando seu
crescimento e se destacando como uma das melhores opções no sistema Unimed, em
consequência dos resultados alcançados.
Além das reduções tanto no volume de procedimentos, quanto no custo por usuários,
os serviços especializados oferecidos nas áreas de Cardiologia, Oncologia, Vascular e
Bucomaxilo agregam uma gama de serviços Técnicos e Operacionais, para as
Operadoras de Planos da Saúde.

3 milhões

Mais de
de usuários estão inscritos na
Auditoria Médica Especializada.

Este número ultrapassou, por
exemplo, a população do Distrito
Federal (em terno de 2,8 milhões de
habitantes)

32.119

Ao todo, foram
procedimentos médicos auditados
em 2014.
Resultando um total de

R$ 11.759 milhões
de glosas
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Glosas por Especialidade:
Bucomaxilo: 44 pareceres, total de
glosas em R$ 283.770 mil, 25% da
economia.
Radioterapia: 1.277 pareceres, total de
glosas em R$ 1.524 milhões, 20%
da economia.
Quimioterapia: 21.532 pareceres, total
de glosas em R$ 7.193 milhões,
6% da economia.
Cardiologia: 9.085 pareceres, total de
glosas em R$ 2.618 milhões, 4%
da economia.
Vascular: 181 pareceres, total de glosas
em R$ 140 mil, 3% da economia.

5.1. Auditor
A
ria Méddica Esppecializzada: 2ªª e 3ª Opinião
Sem
mpre o melhor
m
p
para
o siistema!
A Un
nimed CBS
S tem uma
a contribuiçção relevan
nte para o sistema n
na prestaçã
ão de
Audittoria Espe
ecializada, por meio do seu know hall nas esp
pecialidades
s de
Quim
mioterapia, Radioterapia, Bucom
maxilo, Va
ascular e Cardiologiia oferece
em o
meca
anismo de regulação de
d 2º e 3ª Opinião
O
a nível
n
nacion
nal, podendo ser obserrvado
uma crescente demanda
d
n casos por se tratarr de uma ne
nos
ecessidade comum enttre as
operadoras de plano de saúde e de
d atendim
mento a Re
esolução C
CONSU nº 8 de
03/11/1998.
Esse
es mecanism
mos de regu
ulação ocorrrem frente a:
 Dúvidas do auditor médico que
e não conse
egue dirimirr a análise;
 Procedim
mentos que
e envolvam materiais especiais de
e alto custo;;
 Incompa
atibilidade entre o procedimen
p
nto e OPME, e su
uas respec
ctivas
quantida
ades.
ntitativa de pareceres
s de 2ª e 3ª opinião:
Evollução quan

2013

10
Pareceress
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2014

47
Pareceress

6. Gestão e Guarrda de Docume
D
entos

A Un
nimed Coop
perativa Central de Be
ens e Serviç
ços iniciou suas
s
ativida
ades em Ge
estão
e Gu
uarda de Documentos
D
s em 2009
9, com a co
onstrução do primeiro
o galpão co
om a
capa
acidade de armazenam
mento de 42.000
4
caixas. Logo, este
e
pavime
ento atingiu
u sua
totaliidade e em 2011 houvve a inaugu
uração do segundo
s
galpão, com ccapacidade
e para
30.00
00 caixas. Em apen
nas 04 ano
os, a UCB
BS atingiu sua capacidade tota
al de
arma
azenamento
o de 72.000
0 caixas.
avelmente, essa
e
busca
a pela terce
eirização da
a atividade de Gestão de Docume
entos
Nota
no Sistema
S
Unimed vem aumentando
a
o a um currto prazo. Para
P
atende
er sua dema
anda,
em 2013
2
a UCB
BS iniciou a ampliação
o da sua es
strutura com
m a construçção dos galpões
três e quatro. Inaugurada em agosto
o de 2014, os galpõess comportam 190% a mais
pacidade ha
abitual, ou seja, aprox
ximadamen
nte 180.000
0 CPUs (C
Caixas
que a sua cap
Padrrão Unimed).
E em
m apenas quatro me
eses em op
peração, o galpão trê
ês já possuí 48% de
e sua
capa
acidade tom
mada. A exxpectativa é de que os novos galpões se
ejam totalm
mente
ocup
pados em ap
penas 4 anos.
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Em apena
as 04 anos, os galpões
s
estarão totalmente
t
ocupados,
impulsion
nando a Alta
a Direção a
redirecio
onar sua esttratégia de
negócio
o diante a ccrescente
proccura pelo se
erviço.

O GDOC encerra 20
014 com um
ma
ociosidade de armazzenamento de
d
a
apenas

52
2%.

Faturame
ento Anua
al:
R$ 195
5.054,01

Empregos Gerados::
E
14
4

2009
O ín
nicio das atividades
a
e
em
G
Gestão
e Guarda
G
de
Docum
mentos

Carrteira:
08 cllientes

Faturamento Anua
al:
037.552,90
R$ 2.0

Empregos
E
Gerados:
39
9

2014
Ca
arteira:
23 clientes
c
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Após 05 anos de
ativid
dade.

7. Centro de Form
rmação Continu
uada
Desd
de 2009, o Centro de
d Formaçção Continuada vem promoven
ndo a troc
ca de
expe
eriências e ainda
a
mais conhecimentos às nos
ssas Unime
eds Associadas.
Até o momentto, foram oferecidos
o
mais de 18
1 treiname
entos, com
m o objetiv
vo de
capa
acitar os colaborador
c
res em diiversas áre
eas de co
onhecimentto, promov
ver e
padronizar o atendimen
nto ao cliente, desenvolver competênci
c
as técnica
as e
portamentais, proporccionando um ambientte propício à melhoriia contínua
a dos
comp
negó
ócios do Sisstema Unim
med.
No ano de 20
014, foram
m aplicadoss os treina
amentos de
d Técnico Assistenc
cial e
Gove
ernança Co
ooperativa.
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Sttakkehoolder
S
lderss
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8. Stakehol
S
lders
Parrtes inteeressadaas – clienntes
Sabe
er o que os clientes qu
uerem receber, suas necessidade
n
es e
dificu
uldades são
o fatores de
eterminantes para as boas
b
relaçõe
es e
para produtivida
ade da emp
presa.
A UC
CBS realiza
a entre seu
us clientes a pesquisa
a de satisfa
ação
de seus
s
serviçços prestad
dos. Esse monitoramento auxilia a
emprresa na tom
mada de deccisões e co
ontribui na busca
b
da me
elhoria conttínua do sis
stema
de ge
estão da qu
ualidade.

Clientes
s

Audittoria Méd
dica Espe
ecializada
a e Gestão
o de Doccumentos

100%
% satis
isfeitoos

Confforme estab
belecido em
m procedime
ento pela orrganização, o índice de
e satisfação
o está
atend
dendo as expectativa
e
as, com o resultado superior
s
à meta estipulada, ating
gindo
100%
% na soma entre Bom//Excelente nas
n duas árreas de neg
gócios.
Além
m da pesqu
uisa, menssalmente sã
ão monitorrados as re
eclamaçõess de clienttes e
tamb
bém, os elo
ogios registrrados. As reclamaçõe
r
s dos clientes devem ser recebid
das e
analiisadas com
m atenção. Muitas vezzes, uma reclamação aparentem
mente sem valor
para a empresa
a, pode ser significante para o cliente
c
e a não tratativa correta pode
ar caro à em
mpresa.
custa
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Reclamação

Ellogios

3
Prroced

26
Elogios

Os clientes
c
esttão cada vez
v
mais exigentes.
e
Seja
S
na qu
ualidade do
os produtos
s, no
cump
primento do
os prazos de
d entrega, ou na solução de problemas. Se
e a empresa
a não
atend
der essas exigências, a concorrrência o fa
ará. O que
e significa que a emp
presa
preciisa melhora
ar o seu de
esempenho em todas as áreas, trabalhando
t
o continuam
mente
para aperfeiçoar o seu dessempenho e a qualidad
de dos seuss processoss e serviços.

Parrtes inteeressadaas – colaaboradorres

a assegura
ar um sisttema de Gestão
G
de
e Pessoas alinhado às estrattégias
Para
organizacionais da UCBS, os colaboradores rec
cém chegad
dos passam
m por integrração
m
visã
ão e valore
es da empre
esa, Políticca da Qualid
dade,
no qual é apressentado a missão,
Norm
mas

e

Se
egurança,

Direitos,

Deveres

e

treinam
mento

das

Competê
ências

Com
mportamenta
ais necesssárias. Ain
nda, duran
nte o perííodo de e
experiência
a, os
colab
boradores são
s
treinados nos processos da qualidade, a fim de ccapacitá-los para
atend
dimento aos padrões de
d qualidade estabelec
cidos pela organização
o
o.
Anua
almente, é aplicada a avaliação
o de desem
mpenho, cu
ujo método é por meio de
avaliação do su
uperior imed
diato em re
equisitos es
ssenciais, ta
anto compo
ortamental como
esempenho
o das ativida
ades. Após
s preenchim
mento da avvaliação existe o
técniico, para de
mom
mento do fee
edback, con
nstruindo um
m plano de ação para corrigir dessvios e reaffirmar
os po
ontos positivos.
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A
Assim
como
o para os clientes exte
ernos, é realizada
a
anualmente
a de satisfaçção, que ide
entifica
a pesquisa
o índice de satisfação
s
d colaborradores qua
dos
anto ao
Relacion
namento co
om a Equip
pe, Satisfaç
ção

1100%
satiisfeittos

Individual, Local de Trabalho,
T
C
Comunicaçã
ão e a
C
Credibilida
ade da pesq
quisa.

nizações de
eixou de serr um diferen
ncial e pass
sou a
Mantter pessoass talentosass nas organ
ser um
u segredo do sucesso
o.

Retenção de Co
olaboradores
60
0%
50%

50%

50
0%

45%

41%

40
0%

32%

30
0%

27%
1
18%

20
0%

18%

14%

14%
%

10
0%

9%

Participação nas Decisões

Ser Ouvido

Instalações Físicas

Imagem da Cooperativa

Treinamentos Oferecidos

Salário

Oportunidade de
Crescimento

Estabilidade no Emprego

Autonomia para Propor
Melhorias

Benefícios Oferecidos

Integração da Equipe de
Trabalho

‐10
0%

Nada

0
0%
0
0%

A UCBS
U
não está volttada some
ente ao attendimento da satisffação de seus
colab
boradores, mas em pra
aticar e man
nter a saúde e bem estar de todoss.

19

%

Atualmente, a cooperativa
c
oferece a ginástica la
aboral, que
e são realizzadas três vezes
v
emana; disttribui materriais ergonô
ômicos a tod
dos os funccionários de
e acordo co
om as
na se
funçõ
ões; fornece EPIs e EPCs;
E
conta
a com uma equipe de brigada de incêndio e uma
comiissão intern
na de preve
enção de acidentes,
a
possui
p
map
pas de risco
os nas área
as de
circu
ulações, placas de sina
alizações, ettc.

Ofic
icinas diiversas

Com
m objetivo de
e promoverr a integraçã
ão de seus colaborado
ores, troca de experiên
ncias,
coop
peração e aperfeiçoar
a
r o trabalho
o em equip
pe, em 201
14 foi realizzada a prim
meira
oficin
na da UCBS
S.
O tema escolhido foi à co
onfecção do
os ovos de páscoas. A oficina fo
oi ministrada por
duass colaborado
oras da em
mpresa, que
e ensinou ao
os demais colegas
c
de trabalho a fazer
seu próprio
p
ovo.

A iddéia agraadou a toodos
os colabor
oradores!
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Colaboradore
es com seus ovos de páscoa.

Aum
mento de

10%
%

no quadrro de colabo
oradores

em
m 2014.
Ho
oje, a emprresa conta com
c
39

33%
Homens

Entre eles,
E
71%
ocupam
cargos de
liderança
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co
olaboradores.

67%
Mulheres.
Entrre elas,
29%
2
ocu
upam
carg
gos de
lide
erança

P
Para 2015
5, a
estim
mativa é que
q se
mantenha este
índicce ou aum
mente,
devid
do ao con
nstante
cre
escimento
o das
área
as de neg
gócios.

Partes interessadas - fornecedores

Mensalmente, nossos fornecedores são avaliados em seu desempenho, para
assegurar a conformidade com os requisitos de aquisição especificados. Dentre os
critérios de avaliação dos nossos fornecedores, estão:
 Prazos de entrega;
 Quantidade atendida;
 Qualidade do serviço prestado;
 Comunicação;

90%

Mais de
dos fornecedores
aprovados!

 Atendimento conforme especificado;
 Entre outros fatores

Partes interessadas – meio ambiente
Responsabilidade Socioambiental
A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços, durante anos, procura satisfazer
suas atividades, sem comprometer a capacidade de desenvolvimento da geração atual
e futura, fazendo um uso racional dos recursos naturais.
A Unimed promove a conscientização com foco na saúde de seus stakeholders,
compartilha informações e incentiva a tomada de ações para a preservação do meio
ambiente.
Em 2014 foram realizadas atividades sustentáveis junto aos colaboradores, com o
objetivo de promover a prática das ações 5S, incentivando a sustentabilidade, por
meio da criatividade e de sensibilizar a todos para a reutilização de materiais
recicláveis, transformando o lixo em objetos de consumo. O primeiro projeto
desenvolvido pelos colaboradores foi o suporte para monitor sustentável, ajustado a
altura apropriada para cada colaborador, com objetivo de melhorar a postura e evitar
riscos ergonômicos. A idéia do projeto foi de uma colaboradora da UCBS, que orientou
os demais colegas, na criação do seu próprio suporte.
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Responsabilidade Social

A UCBS destina uma parte do seu Imposto de Renda para o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari – SP, auxiliando desta forma as
instituições que atendem crianças e adolescentes no município.
Esta iniciativa, cujos benefícios para a sociedade são extremamente significativos,
está alinhada com a crescente importância do papel que os indivíduos e as empresas
podem exercer como agentes ativos do desenvolvimento das comunidades e na
construção de uma cidadania responsável e produtiva.

Selo Nacional Unimed de Governança Cooperativa

A UCBS conquistou, pelo 2° ano consecutivo, o Selo Nacional
Unimed de Governança Cooperativa. Isto confirma que a
cooperativa mantém e pratica a Governança Cooperativa,
atendendo aos critérios definidos no Regimento do Selo para a
categoria Prata. Foi a 3ª edição do prêmio que foi instituído em
2012 e prevê reconhecimento nas modalidades prata, ouro e
diamante.

Manutenção da ISO 9001:2008

Em novembro, a Unimed Cooperativa Central de
Bens e Serviços realizou sua segunda auditoria de
manutenção

da

certificação

ISO

9001,

recomendada pelo Bureau Veritas Certification, nas
áreas de Gestão de Documentos e Auditoria
Médica Especializada.
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A auditoria ocorreu de forma satisfatória, que manteve sua certificação sem
identificação de não conformidades. Um dos destaques positivo da auditoria foi a
visível melhoria contínua dos processos, reflexo de uma excelente gestão estruturada.
A UCBS, mais uma vez, comprova o comprometimento com a qualidade e melhoria
contínua na prestação de serviços aos seus clientes.
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9. Demonstrações Contábeis – Auditoria Independente
Parecer dos Auditores Independentes

Relatório Dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Financeiras
Aos Administradores da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
CAPIVARI - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
DE BENS E SERVIÇOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações de sobras e/ou perdas, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas 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.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
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financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos
da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS em 31 de dezembro
de 2014, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase
Conforme nota explicativa n.º 05, a UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E
SERVIÇOS possui investimentos em outras cooperativas. Em 31 de dezembro de
2014, tais investimentos foram avaliados pelo custo de aquisição, em função da NBC
T 10.8.2.2, conseqüentemente tal contabilização não afetou o resultado da cooperativa
durante o exercício de 2014.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
Em Reais
ATIVO

Nota

2014

2013

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

108.699,89

38.668,41

Aplicações financeiras

03

477.715,62

1.759.182,87

Contas a receber – líquido de provisão

04

1.210.344,92

819.238,40

5.034,47

4.762,76

Adiantamentos a fornecedores

108.400,00

-

Impostos a recuperar

208.275,28

142.229,98

3.283,15

7.243,06

2.121.753,33

2.771.325,48

Despesas a apropriar

Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Investimento

05

779.895,88

763.461,80

Imobilizado

06

5.844.897,48

4.456.540,60

Intangível
Total do ativo não circulante

07

28.087,62

100.196,12

6.652.880,98

5.320.198,52

8.774.634,31

8.091.524,00

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
E DE 2013
Em Reais
Nota

2014

2013

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores

653.030,74

367.284,07

Obrigações sociais e trabalhistas

83.240,05

71.142,31

Obrigações tributárias

61.024,23

90.202,29

1.938.625,15

350.530,34

96.491,59

76.068,60

2.832.411,76

955.227,61

147.596,45

146.029,46

147.596,45

146.029,46

2.214.677,29

2.150.677,29

1.831.715,36

1.749.598,05

Fates

228.676,14

968.136,13

Ajuste Avaliação Patrimonial

821.560,15

838.675,90

Perdas ou sobras acumuladas

697.997,16

1.283.179,56

Total do patrimônio líquido

5.794.626,10

6.990.266,93

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

8.774.634,31

8.091.524,00

Empréstimos e financiamentos

08

Provisão de férias e encargos
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Impostos diferidos

09

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito
Reserva legal

10

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

Em Reais
2014
INGRESSOS
Venda de Serviços
(-) Tributos incidentes
Receita líquida
Dispêndios dos serviços
Dispêndios com pessoal
Materiais
Serviços prestados para terceiros
Assistência técnica educacional e social
Recuperação de despesa
Total dos dispêndios

2013

14.084.343,93
(209.140,85)

13.003.848,73
(205.281,90)

13.875.203,08

12.798.566,83

(1.094.649,51)
(575.815,76)
(8.322.893,28)
(976.726,66)
174.216,56

(898.605,36)
(425.836,36)
(7.112.763,52)
(1.520.180,72)
104.455,11

(10.795.913,65)

(9.852.930,85)

Sobra operacional bruta

3.079.289,43

2.945.635,98

Outros dispêndios ou ingressos operacionais
Ingressos financeiros
Dispêndios financeiros
Total de outros dispêndios ou ingressos operacionais

130.109,44
(227.720,59)

172.379,69
(19.711,10)

(97.701,15)

152.668,59

(26.044,02)
(2.078.636,93)
(546.524,93)
(1.219,87)
(279.931,84)

(17.996,40)
(2.024.704,22)
(444.090,36)
(2.197,33)
(236.839,34)

(2.932.357,59)

(2.725.827,65)

Sobra operacional

49.230,69

372.476,92

Outros Ingressos
Sobras recebidas
Dividendos recebidos
Juros s capital recebidos
Ganhos e perdas Investimentos
Amortização AAP
Ganhos e perdas alienação do imobilizado/ investimentos
Total outros ingressos

10.044,83
23.872,51
15.548,76
-

17.988,99
41.755,79
15.548,76
-

49.466,10

75.293,54

Sobra líquida do exercício

98.696,79

447.770,46

(58.042,31)

(230.188,70)

Dispêndios Operacionais
Impostos e taxas
Dispêndios administrativos
Dispêndios operacionais diversos
Multas
Depreciação e amortização
Provisões e reservas
Total dos dispêndios operacionais

Impostos sobre resultado
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Sobra e perda líquida do exercício
Reversão RATES
Sobra/perda antes destinações
(-) destinação e participação do resultado
Fundo de reserva – 10%
FATES – 5%
Transf. RATES resultado ato nâo cooperativo
Sobras à disposição da AGO

40.654,48

217.581,76

976.726,66

1.520.180,72

1.017.381,14

1.737.762,48

(82.117,31)
(41.058,65)
(196.208,02)

(150.962,30)
(75.481,15)
(228.139,47)

697.997,16

1.283.179,56

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
Em Reais
2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras ou (perdas) do período
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o
caixa:
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Perdas (ganhos) na alienação sobre imobilizado,
investimento e intangível
Perdas (ganhos) na alienação sobre imobilizado,
investimento e intangível
Variação nos Ativos e Passivos Circulantes
Aumento(diminuição) nos adiantamentos a empregados
Aumento(diminuição) nos títulos e créditos a receber
Aumento(diminuição) nas despesas antecipadas
Aumento(diminuição) nos Impostos a recuperar
Aumento(diminuição) nas obrigações com pessoal
Aumento(diminuição) nos tributos e contribuições a
recolher
Aumento(diminuição) nos tributos e contribuições a
recolher
Aumento(diminuição) nos débitos e créditos diversos

31

2013

40.654,48

217.581,76

264.383,07
200.274,17
-

221.290,58
2.631,19
-

-

-

(104.440,09)
(391.106,52)
(271,71)
(66.045,30)
32.520,73
(29.178,06)

(948,47)
(9.538,37)
489,62
(38.906,18)
14.714,95
33.979,32

285.581,05

31.659,76

165,62

(713,96)

Geração (utilização) de caixa das atividades
operacionais

232.537,44

472.240,20

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo investimento
Aquisições de ativo imobilizado e intangível
Outros
Geração (utilização) de caixa em atividades de
investimentos

(16.434,08)
(1.581.980,51)
(14.199,70)
(1.612.614,29)

(97.138,86)
(1.236.778,57)
(1.333.917,43)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Integralização de Capital
Sobras distribuídas (integração de capital)
Recebimentos de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de juros sobre empréstimos
Geração (utilização) de caixa em atividades de
financiamentos

64.000,00
(1.283.179,56)
1.797.000,00
(409.179,36)
168.641,08

(239.537,77)
350.000,00
(2.100,85)
108.361,38

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

(1.211.435,77)

(753.315,85)

1.797.851,28
586.415,51

2.551.167,13
1.797.851,28

(1.211.435,77)

(753.315,85)

Caixa e equivalentes no início do período
Caixa e equivalentes no fim do período
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E
DE 2013
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS, congregando as
cooperativas de trabalho médico filiadas ao sistema UNIMED e com base na
colaboração recíproca a que se obrigam, tem por objeto: a organização em comum e
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em maior escala dos serviços relativos às atividades econômicas das associadas e
seus interesses; viabilização financeira e de implantação de centros regionais de
serviços médicos hospitalares e de hospitais regionais e referenciais; compra em
comum e produção de insumos médico-hospitalares destinados às associadas.
Construção e manutenção de parque editorial e gráfico; serviços de microfilmagem e
digitalização; e guarda de documentos.
As receitas são originadas de atividades distintas: 1) PROJETO CORAÇÃO
corresponde à prestação de serviços centralizados em relação a tratamentos
específicos aos usuários das Unimeds cooperadas; 2) GDOC referente aos serviços
de microfilmagem, digitalização de documentos e guarda de documentos prestados
aos cooperados e não cooperados e 3) Auditoria Médica Especializada. Sendo assim,
os custos e as despesas são apropriados ao resultado em função de cada atividade,
segundo sua especificidade ou em razão de proporcionalidade ao faturamento de cada
segmento das receitas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira
e nas disposições da Lei das Sociedades Cooperativas (Lei n.º 5.674/71) e levam em
consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8 do Conselho Federal
de Contabilidade e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas
demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional
da Entidade.
b) Apuração das sobras ou perdas do Exercício
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As receitas e despesas foram elaboradas considerando o regime de competência do
exercício.

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 e premissas que incluem a provisão para contingências e
provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados,
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa
as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.
d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas
a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.
e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de
variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas
até a data do balanço.
Contas a receber
Os valores são decorrentes de serviços prestados pela empresa, principalmente, para
as Unimed’s cooperadas. Administração da entidade entende não ser necessária a
constituição de provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa.
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Investimentos
Os investimentos em outras cooperativas estão avaliados pelo custo de aquisição, em
função da NBC T 10.8.2.2.Conforme testes efetuados pela Administração os valores
registrados contabilmente pelos Investimentos em 31 de dezembro de 2014 estão
abaixo do valor de mercado, consequentemente não há necessidade de efetuar
provisão para perdas em investimentos.
Imobilizado
É demonstrado pelo custo de aquisição e as depreciações foram calculadas pelo
método linear, considerando a vida útil-econômica dos bens.
Ativos Intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem os adquiridos por terceiros que são mensurados
pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amortização.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado, estoques e intangível têm o seu valor recuperável testado, no
mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não
identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de
dezembro de 2014.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes
e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que
refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões
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As provisões são reconhecidas, quando a entidade possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido.
g) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social foram calculados, conforme legislação em
vigor.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2014

2013

Unicred Santa Bárbara d’Oeste e Americana
Unicred Sudeste Paulista

477.715,62
-

1.747.069,71
12.113,16

Total

477.715,62

1.759.182,87

4. CONTAS A RECEBER
2014
Unimed Sorocaba
Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana
Unimed Itapetininga
Outros
Total

2013

328.648,40
384.079,19
225.176,22
272.441,11

292.761,55
346.645,59
54.315,55
125.515,71

1.210.344,92

819.238,40

5. INVESTIMENTOS

A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS possui investimentos
em outras cooperativas. Em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, tais investimentos
foram avaliados pelo custo de aquisição, em função da NBC T 10.8.2.2,
consequentemente tais contabilizações não afetaram o resultado da cooperativa
durante os exercícios de 2014 e de 2013.

36

2014

2013

Unicred Campinas
Central Nacional Unimed
Unimed Seguradora
Unicred Santa Bárbara do Oeste e Americana
Unicred Sudeste Paulista

138.558,60
3.000,00
479.755,21
124.233,50
34.348,57

136.478,57
3.000,00
479.755,21
110.778,51
33.449,51

Total

779.895,88

763.461,80

A movimentação dos investimentos está representada a seguir:
Saldo
Investimento
31/12/2013 Aquisição Baixa/Perdas Equivalência
Unicred Campinas
136.478,57 2.080,03
Unimed Participações
3.000,00
Central Nacional Unimed
Unimed Seguradora
479.755,21
Unicred SBO e Americana 110.778,51 13.454,99
33.449,51
899,06
Unicred Sudeste Paulista
763.461,80 16.434,08
Total

Saldo
31/12/2014
138.558,60
3.000,00
479.755,21
124.233,50
34.348,57
779.895,88

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO
Taxa
Descrição

Custo

2

Construções em andamento
Reforma Galpão I

31.12.2013

Adições

Baixas

Transf.

31.12.2014

%

Terrenos
Edificações

Saldo

Saldo
anual

298.625,00

-

-

2.251.074,00

-

-

253.022,26 2.504.096,26

1.048.015,91 1.361.676,59

-

- 2.409.692,50

-

445.573,40

-

Veículos

20

137.564,38

-

Máquinas e equipamentos

10

14.646,85

Móveis e utensílios

10

Instalações

-

298.625,00

(445.573,40)

-

-

-

137.564,38

-

-

-

14.646,85

54.215,35

8.488,55

-

-

62.703,90

10

10.082,87

-

-

-

10.082,87

Equipamentos para escritório

10

177.851,54

48.242,79

-

-

226.094,33

Telefones

10

7.380,00

-

-

-

7.380,00

Equipamentos gráficos

10

3.703,28

-

-

-

3.703,28

Equipamentos de Microfilmagem

10

779.750,53

160.030,58

-

Sistemas de segurança

20

14.700,00

3.542,00

-
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192.551,14 1.132.332,25
-

18.242,00

Total

5.243.183,11 1.581.980,51

-

- 6.825.163,62

(130.799,52)

(45.571,36)

-

-

(176.370.88)

(66.910,09)

(14.874,84)

-

-

(81.784,93)

(9.874,68)

(92,88)

-

-

(9.967,56)

(46.416,37)

(1.112,75)

-

-

(47.529,12)

(9.415,61)

(169,08)

-

-

(9.584,69)

Depreciação Acumulada
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos para escritório

(70.658,61)

(7.269,01)

-

-

(77.927,62)

Telefonia

(3.558,64)

(603,12)

-

-

(4.161,76)

Equipamentos gráficos

(1.510,59)

-

-

-

(1.510,59)

(444.415,27)

(122.712,38)

-

-

(567.127,65)

-

-

Equipamentos de Microfilmagem
Sistemas de segurança

(3.083,13)

(1.218,21)

Total

(786.642,51)

(193.623,63)

TOTAL

4.456.540,60 1.388.356,88

(4.301,34)
(980.266,14)

-

- 5.844.897,48

Conforme ICPC 10 foi aplicado procedimentos de adoção inicial do ajuste de avaliação
patrimonial para os imóveis que correspondem ao principal item do ativo imobilizado. A
avaliação foi efetuada e contabilizada em dezembro de 2010, e as novas depreciações
serão reconhecidas a partir de 2011. A taxa de depreciação a ser aplicada é de 2,00%
a.a.

7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL
Descrição

Saldo
31.12.2013

Saldo
Adições

Baixas

Transf.

31.12.2014

Softwares

533.130,86

14.199,70

-

-

547.330,56

Total
Amortização
Acumulada

533.130,86

14.199,70

-

-

547.330,56

Softwares

(432.934,74)

(86.308,20)

-

-

(519.242,94)

Total

(432.934,74)

(86.308,20)

-

-

(519.242,94)

Total

100.196,12

(72.108,50)

-

-

28.087,62
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8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Tipo

Conta Garantida

2013

Saldo

Saldo

Vencimento

Taxa
Mensal

Circulante

31.08.2015

0,7% a.m +
CDI

1.938.625,15

-

1.938.625,15

350.530,34

1.938.625,15

-

1.938.625,15

350.530,34

Total

Não
Circulante

2014

A característica do empréstimo é de "conta - garantida" no limite de R$ 2.000.000,00 e
as garantias são os valores disponíveis em aplicações financeiras.

9. IMPOSTOS DIFERIDOS
Os valores contabilizados como Impostos Diferidos são representados pelos valores
incidentes na tributação do Ajuste de Avaliação Patrimonial em adoção inicial do ICPC
10 para os imóveis, que corresponde ao principal item do ativo imobilizado. O valor
constituído em 2010 foi considerado sobre uma base de cálculo (Diferença
Temporária) considerada 100% tributável. A partir de 2011, foi considerado com base
de cálculo tributável, para apuração das diferenças temporárias, somente os valores
dos atos não cooperativos, sobre os imóveis cuja depreciação são classificados como
custos destes atos. Em 2014 foi considerado o percentual de 58,38836% (Em 2013 –
60,41677%) sobre as receitas consideradas tributáveis, que corresponde ao
faturamento anual de atos não cooperativos destas receitas. Assim, em 2014, o saldo
dos impostos diferidos foi acrescido em R$ 1.566,99 em relação ao valor de 2013,
para fins de ajuste ao valor efetivamente devido sobre as diferenças temporárias,
conforme as normas tributárias aplicáveis à Cooperativa Central, totalizando R$
147.596,45.

10. CAPITAL SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2014, está representado por 2.214.677,29 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, perfazendo um capital de R$ 2.214.677,29,
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totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do país, conforme
demonstrativo:
Valor em
Reais
Unimed Capivari
Unimed ABC
Unimed Sorocaba
Unimed de Santa bárbara d’Oeste e Americana
Unimed Guarulhos
Unimed de Itapetininga
Total

264.555,09
30.778,30
716.892,42
716.892,42
64.000,00
421.559,06

Quantidade
Quotas
%
11,95%
1,39%
32,37%
32,37%
2,89%
19,03%

2.214.677,29

100%

11. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
Os valores contabilizados como Ajuste de Avaliação Patrimonial referem-se à adoção
inicial do ICPC 10 para os imóveis, que corresponde ao principal item do ativo
imobilizado, líquido dos impostos diferidos. Em 2014, o saldo dos impostos diferidos foi
acrescido em R$ 1.566,99 em relação ao valor de 2013, o que representou a variação
desta conta. Ainda em 2014, foi realizado R$ 15.548,76 da AAP (EM 2013 – R$
15.548,76), nas mesmas proporções da taxa de Depreciação dos Imóveis, utilizados
na constituição do AAP.

12. CONTINGÊNCIAS
Conforme posição da Administração e de seus consultores jurídicos a empresa não
responde por processos judiciais considerados como perda provável ou possível.

13. COBERTURA DE SEGUROS
A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela
administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.
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14. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores
de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se
aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada
mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de
controles.
A Cooperativa não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e,
tampouco, possui em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 operações envolvendo
instrumentos financeiros derivativos.
15. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
As transações entre partes relacionadas foram efetuadas em condições semelhantes
às realizadas com partes não relacionadas.

Empresa
Pessoas Jurídicas – Cooperadas
Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas
Pessoas Físicas

Empresa
Pessoas Jurídicas – Cooperadas
Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas
Pessoas Físicas

Receita
13.962.977,23
1.368.645,94
0,00

Receita
9.860.052,69
1.456.492,20
0,00

2014
(Despesas) Ativo/(Passivo)
5.077.888,07
7.030,08
585.205,50

860.343,26
298.745,49
(59.618,87)

2013
(Despesas)
Ativo/(Passivo)
(4.901.098,28)
(8.407,07)
(631.381,72)

739.607,18
284.066,59
(45.125,85)

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Em 28/07/2012, o Conselho de Administração da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
aprovou, por meio de Assembléia Geral Extraordinária (A.G.E.), a Resolução
Normativa nº 01, estabelecendo o “Regulamento para utilização do FATES (Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social)/ RATES (Reserva de Assistência Técnica,
Educacional e Social)”.
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A Resolução Normativa nº 01/2012 estabelece, em seu art. 1º: “O FATES/RATES tem
como objetivo prestar assistência técnica, educacional e social aos associados e aos
empregados da cooperativa, visando fortalecer o associativismo, o mutualismo e a
prática dos princípios cooperativistas”.
Neste mesmo artigo, em seu §1º, temos que: “Consideram-se associados às
singulares que compõe o Estatuto Social, e os cooperados das associadas, os
médicos que compõe as cooperativas singulares, o que engloba tanto a Pessoa
Jurídica quanto seus empregados e cooperados”.
Desta forma, durante o ano de 2014 e nos termos da Resolução Normativa nº 01/2012
os seguintes dispêndios foram assumidos pela UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
DE BENS E SERVIÇOS do FATES/RATES das cooperadas abaixo:

Ano 2014
FATES - Unimed de Capivari

Dispêndios com FATES/RATES
709.553,27
709.553,27
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10.

Parecer do Conselho Fiscal

Às Cooperativas que integram a:
UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

Os

abaixo-assinados,

membros

do

Conselho Fiscal da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS,
cumprindo preceitos legais e estatutários, declaram, para todos os fins de direito, que
examinaram e aprovaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do
Exercício, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido, a Demonstração da
Movimentação dos Investimentos, a Demonstração da Movimentação do Imobilizado,
a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e as Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis, relativas ao ano de 2014, bem como todos os seus
documentos e saldos figurantes. Constatando achar-se tudo exato e em perfeita
ordem, recomenda a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.

Capivari, 28 de Março de 2015.

Dr. Annibal C. Guzzo Rossi

Dr. Emerson Assis

Dr. Paulo Húngaro Neto
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