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Mensagem da Diretoria 

Em 2013, vivenciamos um ano repleto de 
desafios, provocados tanto por mudanças 
internas quanto pelas ocorridas no sistema de 
saúde suplementar do Brasil. A despeito disso, 
o Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) se manteve 
entre os melhores planos de assistência médica 
no Brasil, no modelo de autogestão – avaliação 
apontada em pesquisa promovida pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na qual 
recebemos conceito máximo de atendimento 
ao beneficiário. Das mais de mil Operadoras 
de planos de saúde no Brasil, apenas nove 
receberam esse conceito. 

Ainda em 2013, fomos incluídos pela ANS 
no grupo das Operadoras classificadas em 
“conformidade regulatória”. No ano, apenas 
63 das mais de mil Operadoras brasileiras 
obtiveram esse reconhecimento, o que nos 
estimula cada vez mais a adotarmos boas 
práticas de governança e gestão.

No que diz respeito à opinião de nossos 
beneficiários, mais uma vez nosso empenho 
foi avaliado como muito positivo na pesquisa 

de satisfação realizada anualmente, na qual 
obtivemos nota 8. Também tivemos uma 
avaliação positiva de nossos prestadores de 
serviço, que nos atribuíram nota 8,8.

Houve uma elevação de 4,63% no Indicador 
de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), 
apurado pela ANS. Esse índice nos posiciona com 
um ótimo desempenho perante o Órgão Regulador.

No final do ano concentramos nossos esforços 
no projeto Horizonte 2020, que contou com a 
consultoria da empresa Ernst & Young. Entre 
outros objetivos, o projeto mobilizou toda a 
equipe para a definição do Mapa Estratégico 
que norteará as ações de curto, médio e longo 
prazo para os próximos anos. O resultado 
esperado é uma empresa mais equilibrada e 
admirada no futuro.

O Mapa Estratégico é composto por 25 objetivos 
estratégicos, que se desdobram em 29 iniciativas, 
cuja finalidade é conduzir as atividades na busca 
da nova visão: ser a melhor Operadora de 
autogestão do Brasil até 2020.
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Agradecimentos

Agradecemos o empenho de todos os empregados, beneficiários, conselheiros e patrocinadoras 
que de alguma forma contribuíram para o excelente desempenho da Cemig Saúde em 2013.

Diretoria da Cemig Saúde
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A Cemig Saúde é uma Operadora de autogestão, criada em 29 de março de 2010 para 
administrar o Prosaúde Integrado da Cemig (PSI), plano de saúde dos empregados da Cemig 
e coligadas. Nosso principal objetivo é oferecer serviços médico-hospitalares com alto padrão 
de qualidade aos beneficiários.

O PSI é mantido pelas contribuições dos beneficiários e das patrocinadoras Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig), Cemig Distribuição S.A. (Cemig D), Cemig Geração e Transmissão 
S.A. (Cemig GT), Fundação Forluminas de Seguridade Social (Forluz), Companhia de Gás de 
Minas Gerais S.A. (Gasmig), Cemig Telecom S.A., Instituto de Desenvolvimento Integrado de 
Minas Gerais (INDI), Sá Carvalho, além da própria Cemig Saúde. 

A Operadora está entre as maiores de Minas Gerais e presta assistência a mais de 63 mil vidas. 
Para isso, conta com uma rede conveniada de quase seis mil profissionais, entre médicos, 
clínicas, hospitais e serviços de diagnóstico.

Sobre a Cemig Saúde

07



Destinação de superávits 
Devido à natureza jurídica, a Cemig Saúde tem como política a retenção de seus superávits ao 
final do exercício.

Negócios sociais e principais fatores internos 
e externos relevantes que influenciaram 
no desempenho da Cemig Saúde
Nossa atividade consiste em oferecer assistência à saúde dos beneficiários, por meio da 
operação de planos privados e de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. 
Atuamos em todo o Estado de Minas Gerais e estamos concentrados principalmente na região 
metropolitana de Belo Horizonte. (Ver gráfico na página seguinte.)
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REGIÃO 
METROPOLITANA 

DE BELO HORIZONTE
51,8%

TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA
10,7%

SUL/SUDOESTE DE MINAS
7,1%

VALE DO RIO DOCE
6,2%

OESTE DE MINAS
4,8%

NORTE DE MINAS
4,7%

ZONA DA MATA
4,6%CAMPOS DAS 

VERTENTES
3,4%

REGIÃO
CENTRAL MINEIRA

2,0%

VALE DO JEQUITINHONHA
1,1%

VALE DO MUCURI
0,9%

NOROESTE DE MINAS
0,7%

DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS POR MESORREGIÕES

Os 2% restantes estão distribuídos 
em outros estados do País.



63.130 
beneficiários 

29.128 
dependentes

diretos

12.616 
dependentes
especiais

215 
beneficiários
autopatrocinados

12.686 
assistidos

8.485
ativos

EM 2013, NOSSA CARTEIRA CONTOU COM 63.130 BENEFICIÁRIOS
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No ano de 2013 apuramos um superávit de R$ 7.789 milhões, resultado da qualidade dos 
recursos arrecadados de contraprestações para suprir as obrigações da Operadora e do esforço 
empregado na contenção das despesas administrativas, conforme demonstrado abaixo:

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

5.814

1.778

15.273

CONTINGÊNCIA INSS PSI

INSS PARTE EMPRESA

- 3.575

- 1.719

CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS 

EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- 169.157

- 23.755

2012

205.887

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

6.031

1.447

7.789

CONTINGÊNCIA INSS PSI

INSS PARTE EMPRESA

- 3.739

- 1.994

CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS 

EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- 185.199

- 26.359

2013

217.602



Reorganizações societárias e alterações de controle 
direto ou indireto
Nesse exercício não ocorreram alterações societárias ou inclusão de patrocinadoras na 
Cemig Saúde.

Principais fatos de 2013

CUSTOS ASSISTENCIAIS DO PLANO DE 2013

R$ 2,4
MILHÕES

R$ 1,1
MILHÃO

R$ 3,7
MILHÕES

R$ 17
MILHÕES

R$ 4,6
MILHÕES

R$ 43
MILHÕES

R$ 78
MILHÕES*

CONSULTAS 
ELETIVAS

CONSULTAS 
EM PRONTO 
SOCORRO

INTERNAÇÕES EXAMES EM 
REGIME 

AMBULATORIAL

EXAMES EM 
REGIME DE 

INTERNAÇÃO

SESSÕES DE
PSICOLOGIA

SESSÕES DE 
FISIOTERAPIA

VALOR

TIPO DE 
DESPESA

280 MIL70 MIL 1,1 MILHÃO130 MIL43 MIL 243 MILUTILIZAÇÕES 8 MIL

CUSTOS ASSISTENCIAIS DO PLANO EM 2013

* VALOR APROXIMADO
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA ANS

A Cemig Saúde se posicionou entre as nove Operadoras brasileiras que obtiveram resultado 
classificado como muito satisfatório na pesquisa de satisfação dos beneficiários 2012, realizada 
pela ANS. Das 169 Operadoras que participaram da pesquisa, apenas 89 foram aprovadas 
pela auditoria da ANS.

93,17%

86%

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS EM %

RECOMENDARIAM O PLANO

OS BENEFICIÁRIOS

ESTÃO MUITO SATISFEITOS COM O PLANO



Tempo do atendimento

Tempo do atendimento

Ambiente

Respostas por e-mail

Tempo de espera
para uma resposta por e-mail

Clareza das respostas
por e-mail

Site da Cemig Saúde

1
0

2
3
4

5
6

7

8

9
Nota geral Cemig Saúde

Centro de Promoção à Saúde

Autorização de procedimentos

Prosaúde - Cobertura do plano

Prosaúde - Rede conveniada

Jornal Vida e Saúde

O interesse em resolver efetivamente 
   a demanda do beneficiário

  Capacidade do atendente 
para resolver a sua demanda

Capacidade do atendente 
      para resolver a sua demanda

   O interesse em resolver efetivamente 
a demanda do beneficiário

RADAR DE SATISFAÇÃO 

INTERNET E E-MAILDIVERSOS ATENDIMENTO POR TELEFONE ATENDIMENTO PRESENCIAL

COMPARA A SATISFAÇÃO NOS ITENS ANALISADOS

2011 2012 2013

1
0

2
3
4

5
6

7

8

9

PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Mais uma vez nosso empenho foi avaliado como muito positivo por nossos beneficiários, que 
nos atribuíram nota 8 na pesquisa de satisfação realizada anualmente.

15

PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS PRESTADORES

Em uma escala de 0 a 10, obtivemos nota 8,8 na pesquisa realizada com médicos, clínicas 
laboratórios e hospitais conveniados. O resultado apontou a manutenção do alto índice de 
satisfação dos conveniados com a Operadora.

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO 
AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

87% 
satisfeito

5% 
insatisfeito

8% 
nem satisfeito,
nem insatisfeito

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO 
AO PRAZO DE RETORNO E LIBERAÇÃO 
DAS GUIAS E AUTORIZAÇÕES

90% 
satisfeito

4% 
insatisfeito

6% 
nem satisfeito,
nem insatisfeito

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO DE FATURAMENTO GERAL

89% 
satisfeito

5% 
insatisfeito

6% 
nem satisfeito,
nem insatisfeito
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PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

CONFERÊNCIA ANUAL DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE

Participamos como palestrantes de um evento de nível nacional: a 8ª Conferência Anual 
de Operadoras de Planos de Saúde, que abordou o tema Rede Conveniada: Garantindo 
as Melhores Práticas de Negociações e Obtenção dos Melhores Contratos com os Mais 
Conceituados Prestadores.

XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA

Participamos ainda como palestrantes do XIII Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida.

PESQUISA DE CLIMA

Realizamos uma pesquisa de clima organizacional, conduzida pela Great Places to Work 
(GPTW). A nota geral atribuída pelos empregados da Cemig Saúde foi de 71%. Segundo 
a metodologia da GPTW, empresas com resultado superior a 70% são consideradas boas 
instituições para trabalhar.

UNIFICAÇÃO DA FORMA DE CUSTEIO DO PLANO

Em atendimento à Resolução Normativa (RN) nº 279, da ANS, unificamos nossas tabelas de 
contribuição. Beneficiários ativos, assistidos, pensionistas e autopatrocinados passaram a ter o 
mesmo percentual de contribuição.

PEONA

Em setembro de 2013 aprovamos junto à ANS uma metodologia própria de cálculo da Provisão 
para Eventos Ocorridos e não Avisados (Peona), mediante Nota Técnica Atuarial (NTA). A medida 
foi tomada em atendimento à Resolução Normativa (RN) nº 209, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), de dezembro de 2009. Entre outros fatores, a Resolução modificou a 
constituição das provisões técnicas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde 
(OPS). Segundo a RN, a provisão deve ser estimada atuarialmente para fazer frente ao pagamento 
dos eventos já ocorridos e que não tenham sido registrados contabilmente pela Operadora.

ATENDIMENTO ITINERANTE

O projeto foi criado pela Gerência de Relacionamento com o Beneficiário com o intuito de 
prestar atendimento aos beneficiários que residem em cidades onde a Operadora não tem 
atendimento presencial. Durante um dia, um assistente de relacionamento se desloca até a 
cidade mais próxima, onde fica disponível para atender as demandas dos beneficiários. Em 
2013, realizamos 54 visitas a 23 cidades, atendendo um total de 767 beneficiários.

AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR NO TRIÂNGULO MINEIRO

Iniciamos as atividades de auditoria médico-hospitalar no Triângulo Mineiro, região de custo 
assistencial elevado e de grande impacto para a Cemig Saúde. A experiência será determinante 
para a expansão da iniciativa a outros grandes centros do interior do Estado.

CONFORMIDADE REGULATÓRIA

Fomos incluídos pela ANS no grupo das Operadoras classificadas em “conformidade regulatória”. 
Em 2013, apenas 63 das mais de mil Operadoras brasileiras obtiveram esse reconhecimento.



HORIZONTE 2020 

O projeto mobilizou toda a equipe da Cemig Saúde em torno da definição da nova visão e 
da construção do Mapa Estratégico da Operadora. O documento é composto por 25 objetivos 
estratégicos que nortearão o trabalho da Cemig Saúde até 2020.
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Descrição dos principais investimentos realizados, 
objetivo, montantes e origens dos recursos alocados, 
inclusive aqueles voltados aos programas de promoção 
e prevenção à saúde

CENTRO DE PROMOÇÃO À SAÚDE 

Desde a inauguração do Centro de Promoção à Saúde (CPS), em maio de 2012, o número 
de especialidades subiu de 10 para 21, divididas entre 40 profissionais. Quem frequenta as 
instalações do CPS tem acesso a um conjunto de ações preventivas que visam a orientação e 
a melhoria da saúde dos beneficiários. Além desses fatores, o CPS permite a fidelização dos 
beneficiários a um único médico, fortalecendo a relação médico-paciente. Em 2013, o Centro 
passou a contar com a realização de eletrocardiograma, sem cobrança de coparticipação.

No último ano foram realizadas 17.901 consultas. O nível de satisfação dos beneficiários em 
relação ao local, atendimento das recepcionistas e dos médicos, apontado na pesquisa de 
satisfação com o beneficiário foi de 85%.
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CONSULTAS REALIZADAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

Curso Casal Grávido

Certificamos  que                                                                   

participaram do curso Casal Grávido, realizado no período de 2 a 30 de abril de 2013, com duração de 20 horas.

Belo Horizonte, 30 de abril  de 2013.

Wagner Delgado Costa Reis
Superintendente de Recursos Humanos

Arthur Saraiva Sette e Câmara
Diretor de Saúde e Relacionamento

PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS
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PREVENÇÃO PRIMÁRIA

O nível primário contempla a promoção da saúde e prioriza as ações de educação, com o 
objetivo de estimular o autocuidado e hábitos de vida saudáveis. 

GERAÇÃO LUZ

O programa consiste no acompanhamento da gestante durante a fase pós-parto. Depois da alta 
hospitalar, uma enfermeira da Cemig Saúde faz o acompanhamento da gestante em domicílio, 
orientando sobre cuidados com o recém-nascido e sobre o autocuidado. O recém-nascido ainda 
é monitorado durante três meses, por meio de contato telefônico. É feito o acompanhamento do 
ganho de peso, amamentação, vacinação e alimentação. Em 2013, foram realizadas 60 visitas 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

CASAL GRÁVIDO

Em 2013, foram realizados dois cursos 
em parceria com a Cemig – um em cada 
semestre. Durante cinco encontros, realizados 
semanalmente, os casais recebem orientações 
sobre o período de gravidez e pós-parto. O 
curso é conduzido por médicos, enfermeiras, 
nutricionista e psicólogo.

ENCONTRO MARCADO COM A CEMIG SAÚDE

Encontros mensais com especialistas das diversas áreas médicas. As palestras ocorrem no 
auditório do edifício-sede da Cemig. Em 2013 foram abordados os temas: Adolescência, Câncer 
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de Pele, Menopausa, Distúrbios da Visão, Lombalgia, 
Câncer de Intestino, Colesterol, Depressão e Demência.

ENCONTRO DE CUIDADORES DE IDOSOS

Encontro destinado à orientação de familiares e acompanhantes de idosos – portadores de 
doenças ou com algum tipo de limitação em função da idade – que são beneficiários do PSI. 
Os encontros são conduzidos por uma equipe formada por médico, enfermeira, nutricionista, 
fisioterapeuta, psicóloga e terapeuta ocupacional. A carga horária é de 8 horas. Em 2013, foram 
realizadas três turmas – duas em Belo Horizonte e uma em Betim.

SE LIGA

Programa direcionado para adolescentes entre 14 e 17 anos. 
Um espaço para diálogo e reflexão, no qual os jovens têm a 
oportunidade de esclarecer dúvidas com profissionais das áreas 
de hebiatria – médico especialista em adolescência e psicologia. 
Em 2013, foram realizadas duas turmas – uma em cada semestre.

AGITA

Programa destinado aos aposentados, com objetivo de 
estimular a prática de atividade física, convívio social e 
reduzir o sedentarismo. Em 2013, foi realizada uma turma.
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PREVENÇÃO SECUNDÁRIA

GERENCIAMENTO DE CRÔNICOS

Programa voltado para os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que necessitam 
de monitoramento. O objetivo é evitar complicações das doenças, permitindo maior controle, 
incentivando o autocuidado e adoção de hábitos saudáveis. O programa é realizado pela 
empresa Qualicorp. Atualmente são atendidos beneficiários nas seguintes localidades: Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Divinópolis, Barbacena, Santos Dumont, Juiz 
de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Araguari, 
Varginha e Pouso Alegre. Em 2013, 1.539 beneficiários foram atendidos.

MANTENDO SUA ENERGIA

Programa voltado para os aposentados da Cemig e demais patrocinadoras, filiados à Associação 
dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig (AEA). O objetivo é melhorar a qualidade 
de vida dos beneficiários, por meio de atividades lúdicas, palestras, exercícios de memória e 
atividade física. Em 2013, foi realizada uma turma em Montes Claros e duas em Belo Horizonte. 

ATENÇÃO AO DIABÉTICO 

Programa destinado ao tratamento e acompanhamento dos beneficiários 
portadores de Diabetes, a fim de oferecer melhor qualidade de vida. 
São realizadas palestras com uma equipe multiprofissional. Após a 
participação no Programa, os pacientes são monitorados, por telefone, 
por uma enfermeira da Cemig Saúde. Em 2013, foram realizadas três 
turmas – duas em Belo Horizonte e outra em Uberlândia.
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PESO EM EQUILÍBRIO

O Programa tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas que se encontram acima do peso. O método utilizado 
é o de coaching e neurolinguística, com encontros quinzenais, 
acompanhamento médico e psicológico e, posteriormente, encontros 
mensais. Em 2013, foi realizada uma turma em Belo Horizonte.

NOVOS ARES

Programa destinado aos beneficiários interessados em abandonar 
o hábito de fumar. É baseado na metodologia do Instituto Nacional 
do Câncier (INCA) e conta com acompanhamento médico e 
psicológico, por meio de terapia cognitivo-comportamental. Em 
2013, a taxa de cessação de tabagismo entre os beneficiários 
que participaram do programa foi 77%, índice considerado muito 
bom, de acordo com literatura médica de referência.

REVISÃO DE SAÚDE

Voltado para o controle de doenças crônicas e ações preventivas com o beneficiário 
titular aposentado. Consiste em uma consulta anual com clínico geral do CPS, sem 
cobrança de coparticipação, no mês de aniversário do beneficiário. Em 2013, foram 
atendidos 420 beneficiários.
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VIDA EM HARMONIA

Programa destinado a pessoas portadoras de depressão leve a 
moderada. A abordagem é feita em grupo, por meio de dinâmicas, 
palestras e atividades lúdicas, realizados pelas psicólogas da 
Cemig Saúde. Cada turma tem duração de 12 semanas.

PREVENÇÃO TERCIÁRIA

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

Programa destinado aos beneficiários que recebem alta hospitalar, mas necessitam de 
acompanhamento em domícilio, para melhor recuperação e para continuidade do tratamento. 
Funciona em duas modalidades: internação para pacientes de alta complexidade em ventilação 
mecânica que precisam de técnico de enfermagem 24 horas, e atendimento para pacientes de 
menor complexidade.

MAIS VIDA

Programa de acompanhamento domiciliar aos idosos da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, acamados, dependentes e sem autonomia. Realizado por empresa terceirizada, com 
monitoramento da equipe da Cemig Saúde. São feitas visitas mensais, revezadas por médicos 
e enfermeiras. Atualmente, existem 135 pacientes em acompanhamento.
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Reestruturação da rede conveniada de prestadores 
de serviços de saúde
Implantamos o projeto de redimensionamento da rede de prestadores de serviço, com o 
objetivo de manter e ampliar a rede conveniada Cemig Saúde. Em 2013, 543 novos convênios 
foram celebrados.

Com o trabalho de redimensionamento, a Cemig Saúde expandiu sua rede de convênios 
diretos, principalmente nos municípios do interior do Estado. Durante o ano foram substituídas 
quatro redes conveniadas e administradas pela Unimed nos municípios de Paracatú, Curvelo/
Pirapora, Itaúna e Três Corações. (Ver gráfico na página seguinte.)
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6.963 
conveniados

879 
laboratórios/
centros de diagnóstico

2.752 
médicos

1.857
outros

283
hospitais

1.192
clínicas

NÚMEROS DA REDE
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Reformulações administrativas

DIRETORIA

Em razão de adequações promovidas pela patrocinadora Cemig, em março de 2013, a 
Diretoria da Cemig Saúde passou a ter uma nova composição. Gilberto Gomes Lacerda foi 
indicado para ocupar a Presidência e Arthur Saraiva Sette e Câmara assumiu a Diretoria de 
Saúde e Relacionamento.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em agosto de 2013, foi criada a Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), responsável por 
garantir os recursos de informática necessários ao andamento das atividades desenvolvidas 
pela Cemig Saúde.

CONSULTORIA MÉDICA

Com o objetivo de atender às demandas específicas da área médica que necessitam de um 
acompanhamento técnico e alinhado à Resolução Normativa (RN) nº 311, que determina que toda 
Operadora de planos de saúde seja representada na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) por um responsável técnico, registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM), em 
fevereiro de 2013 foi criada a área de Consultoria Médica. Anteriormente, as atividades eram 
desempenhadas pela Gerência de Saúde.
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Recursos Humanos
Nossos empregados são nosso recurso mais importante, por isso, ao longo de 2013 investimos 
cerca de R$ 140 mil em treinamentos para qualificação e desenvolvimento. Os cursos foram 
oferecidos de acordo com as demandas identificadas na avaliação de desemprenho de 2012 e 
no Programa de Desenvolvimento de Competências (PDC) 2013.

Iniciamos ainda uma nova etapa de coaching para desenvolvimento pessoal e profissional de 
todos os gestores. O processo foi estruturado de acordo com o perfil técnico e comportamental 
de cada participante.

Os valores a seguir representam os investimentos em treinamentos e os benefícios concedidos 
aos empregados da Cemig Saúde no ano de 2013.
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Efetuamos o recolhimento de todos os impostos e contribuições sociais incidentes sobre a folha 
de pagamento referente ao exercício social de 2013 e 2012.

NÚMERO DE EMPREGADOS 

TURNOVER

DESCRIÇÃO

125

11,33%

2013

TOTAL

PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
COMPLEMENTAR

TREINAMENTOS

SEGURO DE VIDA

AUXÍLIO CRECHE

DESCRIÇÃO

1.904

735

751

140

30

248

2013

R$ MIL
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Responsabilidade social

DIA V

Em 25 de agosto, a Cemig Saúde promoveu o Dia do Voluntariado, na Associação Querubins, 
localizada na comunidade Acaba Mundo, no bairro Sion, em Belo Horizonte. A programação 
contou com palestras, atendimento médico, orientação odontológica, reparo da estrutura física 
da associação, lazer para as crianças, entre outras atividades. 

NATAL SOLIDÁRIO

Em 7 de dezembro, a Cemig Saúde realizou pela segunda vez o Natal Solidário. A instituição 
escolhida foi a Associação Obreiros Mirins, casa que abriga crianças carentes com idade entre 
6 e 15 anos. A ação contou com entrega de presentes às crianças atendidas pela instituição, 
visita do Papai Noel, lanche e brincadeiras.
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Ouvidoria
A Ouvidoria da Cemig Saúde, subordinada à Diretoria de Relações com os Participantes, iniciou 
suas atividades em outubro de 2010, e busca a cada dia consolidar seu papel como interlocutor 
das manifestações dos beneficiários e prestadores junto à Operadora.

A atribuição do setor é receber, examinar, ouvir as áreas competentes e responder as manifestações 
de beneficiários e prestadores que não tiveram seus direitos atendidos nos demais canais de 
atendimento ou discordam da solução apresentada.

Por meio da análise das demandas dos beneficiários e prestadores, a Ouvidoria identifica 
eventuais falhas e propõe melhorias nos processos, sendo um instrumento efetivo de gestão, 
contribuindo para o aprimoramento do trabalho desenvolvido pela Cemig Saúde.

Em 2013, a Ouvidoria respondeu a 1.326 manifestações. Neste esforço, foi importante o apoio 
do quadro de empregados da Cemig Saúde, o que mostra a relevância e o reconhecimento 
dos trabalhos.

Em relação ao total de reclamações recebidas pela Cemig Saúde, constatamos que a média 
anual é de 1,47 por mil vidas.
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Em relação ao prazo de resposta, destacamos que 86% foram respondidas em até sete dias 
úteis, prazo padrão estipulado pela ANS.

DEMANDAS RESPONDIDAS POR INTERVALO DE TEMPO

1 a 5 dias úteis

6 a 7 dias úteis

8 a 30 dias úteis

Mais de 30 dias úteis

1%
13%

11%

75%
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Finalizamos o ano de 2013 convictos de que realizamos nosso trabalho com dedicação e 
responsabilidade, visto que a Ouvidoria não pode atuar fora das definições previstas, devendo 
zelar pelo cumprimento das normas e regulamentos,  contribuindo, sempre que possível, para 
sua melhoria.

Para ano de 2014 buscaremos nos aproximar ainda mais dos beneficiários, possibilitando que 
estes tenham amplo conhecimento dos seus direitos e deveres, podendo assim contribuir para 
a melhoria dos serviços prestados e tornando-se responsáveis pela perenidade do Plano.

PERSPECTIVAS E PLANOS PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS
Para os próximos exercícios o foco será a implementação do Planejamento Estratégico 2014/2020, 
cujo Mapa Estratégico estabelece metas e diretrizes para tornar a Cemig Saúde uma empresa 
mais equilibrada, admirada e sustentável para os beneficiários, empregados e patrocinadoras.

O documento é resultado do trabalho conjunto de toda equipe da Operadora e da empresa 
Ernst & Young, responsável pela consultoria do projeto. Os objetivos estratégicos que compõem 
o Mapa envolvem desde a ampliação e o redimensionamento da rede de prestadores de serviço, 
a melhoria do atendimento aos beneficiários e prestadores de serviço de saúde, passando por 
formação de parcerias com outras empresas de autogestão em saúde, entre outros.
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RELATÓRIO 
DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Aos
Administradores, Conselho e Patrocinadoras da Cemig Saúde
Belo Horizonte - MG

Examinamos as demonstrações contábeis da Cemig Saúde, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas.
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Responsabilidade da Administração da Entidade 
sobre as Demonstrações Contábeis 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis 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 contábeis 
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 contábeis. 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 contábeis 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. 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cemig Saúde, em 31 de 
dezembro de 2013, e o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
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Outros Assuntos
AUDITORIA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR

Os valores correspondentes ao exercício anterior, findo em 31 de dezembro de 2012, apresentados 
para fins de comparabilidade, foram anteriormente examinados por outros auditores, cujo 
relatório, emitido em 22 de março de 2013, conteve ressalva sobre a Entidade não possuir nota 
técnica atuarial para estimar e reconhecer a provisão para eventos ocorridos e não avisados.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2014.

Grunitzky Auditores Independentes S/S
CRC-PR Nº 4552/O-5 S/MG

Moacir José Grunitzky
Contador CRC-PR Nº 025.759/O-1 T/PR S/MG

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS



CEMIG SAÚDE
BELO HORIZONTE - MG

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Em milhares de reais - R$)

Reclassificado
ATIVO 2013 2012

ATIVO CIRCULANTE 130.869 119.525

Disponível 40 170

Realizável 130.829 119.355

Aplicações financeiras 101.374 92.703

Aplicações vinculadas a provisões técnicas 20.291 15.826

Aplicações não vinculadas 81.083 76.877

Créditos de operações com planos de assistência à saúde 24.512 22.230

Contraprestação pecuniária a receber 23.343 21.271

Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde 1.169 959

Créditos de operações de assistência à saúde não relacionada com planos de 
saúde da Operadora

4.869 4.342

Créditos tributários e previdenciários - 1

Bens e títulos a receber 74 79

ATIVO NÃO CIRCULANTE 41.592 41.453

Realizável a longo prazo 37.976 37.638

Títulos e créditos a receber 4.430 4.430

Depósitos judiciais e fiscais 33.546 33.208

Imobilizado 1.832 2.032

Imóveis de uso próprio 1.191 1.199

Imóveis - não hospitalares/não odontológicos 1.191 1.199

Imobilizações em curso - 17

Outras imobilizações 641 816

Intangível 1.784 1.783

TOTAL DO ATIVO 172.461 160.978

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CEMIG SAÚDE
BELO HORIZONTE - MG

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Em milhares de reais - R$)

Reclassificado
PASSIVO 2013 2012

PASSIVO CIRCULANTE 41.988 38.732

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 38.200 35.597

Provisão para eventos a liquidar para o SUS 1.370 1.385

Provisão para eventos a liquidar para prestadores de serviços assistenciais 18.490 16.712

Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA) 18.340 17.500

Tributos e encargos sociais a recolher 1.480 971

Débitos diversos 2.308 2.164

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 34.115 33.675

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 612 508

Provisão para eventos a liquidar para prestadores de serviços assistenciais 612 508

Provisões 33.503 33.167

Provisões para ações judiciais 33.503 33.167

PATRIMÔNIO SOCIAL 96.358 88.571

Reservas 96.358 88.571

Reservas de lucros/sobras/retenção de superávits 96.358 88.571

TOTAL DO PASSIVO 172.461 160.978

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CEMIG SAÚDE
BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Em milhares de reais - R$)

Reclassificado
2013 2012

CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 217.602 205.887

Receitas com operações de assistência à saúde 217.602 205.887

Contraprestações líquidas 217.602 205.887

EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS (185.199) (169.157)

Eventos conhecidos ou avisados (184.359) (167.464)

Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados (840) (1.693)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 32.403 36.730

Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde 496 2.849

Receitas de assistência à saúde não relacionadas 
com planos de saúde da Operadora

11.015 7.789

Receitas com operações de assistência médico-hospitalar 3.895 4.079

Receitas com operações de assistência odontológica 6.933 3.360

Outras receitas operacionais 187 350

Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde (103) 200

Provisão de perdas sobre créditos (103) 200

Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas
com planos de saúde da Operadora

(9.961) (9.060)

RESULTADO BRUTO 33.850 38.508

Despesas administrativas (32.092) (29.049)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 6.031 5.814

Receitas financeiras 7.682 7.602

Despesas financeiras (1.651) (1.788)

SUPERÁVIT LÍQUIDO 7.789 15.273

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CEMIG SAÚDE
BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Em milhares de reais - R$)

RESERVA 
DE RETENÇÃO 
DE SUPERÁVIT

SUPERÁVIT 
(DÉFICIT) 
APURADO TOTAL

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 73.298 - 73.298

Destinação do superávit

Superávit líquido do exercício - reapresentado - 15.273 15.273

Reserva de retenção de superávit 15.273 (15.273) -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 88.571 - 88.571

Ajustes de exercícios anteriores

Retificação de erros de exercícios anteriores (2) (2)

Destinação do superávit

Superávit líquido do exercício - 7.789

Reserva de retenção de superávit 7.789 (7.789)

Outras reservas de lucros (detalhar)

Dividendos/juros capital próprio/lucros/sobras a distribuir 
(detalhar)

R$ por ação/cota 0

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 96.358 - 96.358

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CEMIG SAÚDE
BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Em milhares de reais - R$)

2013 2012

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 7.789 15.273

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

Ajustes de exercícios anteriores (2) -

Soma (2) -

Total de outros resultados abrangentes (2) -

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 7.787 15.273

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CEMIG SAÚDE
BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Em milhares de reais - R$)

2013 2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de planos de saúde 253.740 225.780

Resgate de aplicações financeiras 227.796 205.527

Recebimento de juros de aplicações financeiras 7.519 7.589

Outros recebimentos operacionais 1.667 5.336

Pagamento a fornecedores/prestadores de serviços de saúde (207.562) (196.986)

Pagamento de pessoal (7.111) (6.767)

Pagamento de serviços de terceiros (6.172) (5.187)

Pagamento de tributos (24.076) (14.188)

Pagamento de aluguel (1.014) (879)

Aplicações financeiras (236.300) (213.471)

Outros pagamentos operacionais (7.659) (5.538)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 828 1.216

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros (317) (429)

Pagamento relativo ao ativo intangível (641) (710)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (958) (1.139)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (130) 77

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (130) 77

Caixa - saldo inicial 170 93

Caixa- saldo final 40 170

Ativos livres no início do período* 76.202 61.089

Ativos livres no final do período* 81.122 76.202

Aumento/(diminuição) nas aplicações financeiras - recursos livres 4.920 15.113

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CEMIG SAÚDE
BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM DEZEMBRO DE 2013

(Em milhares de reais - R$)

ATIVO 31/12/2013 31/12/2012

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit (déficit) do período 7.789 15.273

Ajustes para conciliar o resultado

Variação da PEONA 840 1.693

Depreciação e amortização 1.110 832

Resultado de baixa de imobilizado 46 4

Constituição (reversão) da provisão para créditos de liquidação duvidosa (103) (200)

Provisão (reversão) contingência 439 364

10.121 17.966

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

Aplicações (8.671) (5.561)

Créditos de operações com planos de assistência à saúde (2.385) (637)

Créditos de operações assistenciais à saúde não relacionados com o plano de 
saúde da Operadora

(527) (4.185)

Títulos e créditos a receber 6 (22)

Valores a receber das patrocinadoras 0 (4.430)

Depósitos judiciais (338) (413)

Provisão de eventos a liquidar 1.763 (1.452)

Tributos e contribuições a recolher 508 32

Débitos diversos 350 (82)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 828 1.216

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ativo imobilizado (317) (429)

Aquisição de ativo intangível (641) (710)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (958) (1.139)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (130) 77

Caixa - saldo inicial 170 93

Caixa - saldo final 40 170

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Notas explicativas 
sobre demonstrações contábeis 

do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2013 e 2012



57

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Cemig Saúde (“Entidade”), associação sem fins lucrativos, constituída em Assembleia Geral 
de 29 de março de 2010, pelas patrocinadoras, Companhia Energética de Minas Gerais - 
Cemig, Cemig Distribuição S.A.; Cemig Geração e Transmissão S.A.; Fundação Forluminas de 
Seguridade Social - Forluz; Companhia de Gás de Minas Gerais S.A. - Gasmig; Cemig Telecom 
S.A.; Sá Carvalho S.A. e Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI, está 
domiciliada no Brasil, à Avenida Barbacena, 472, 5º ao 8º andar, e agora também no 12º 
andar, bairro Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais.

A Cemig Saúde tem por finalidade oferecer a assistência suplementar à saúde, na modalidade 
de autogestão, especialmente através da operação de planos privados de assistência à saúde, 
bem como as ações necessárias à prevenção de doenças e à recuperação, manutenção e 
reabilitação da saúde dos seus beneficiários.

Em 1º de julho de 2010, a Cemig Saúde iniciou suas atividades administrativas. A partir de 1º 
de outubro de 2010, após aprovação da ANS, por meio do ofício 2626/2010/GGEOP/DIPRO/
ANS, de 16 de setembro de 2010, houve a transferência da carteira de beneficiários do plano 
de saúde (PAS) Prosaúde Integrado da Cemig (“PSI”), pertencente à Fundação Forluminas de 
Seguridade Social - Forluz, para a Cemig Saúde.

O Prosaúde Integrado está registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sob 
o nº 417.505, e é composto de dois programas:

f Programa de Referência de Assistência à Saúde - PRAS: referente à cobertura assistencial 
nos segmentos ambulatorial e hospitalar com obstetrícia; e

f Programa de Garantias Especiais - PGE: referente ao reembolso parcial de despesas 
assistenciais com odontologia, medicamentos, ótica e outros.

Em dezembro de 2013, a Cemig Saúde possuia 63.130 beneficiários (63.560 em 2012).

É entendimento da Administração, considerando as atividades desenvolvidas pela Entidade e 
baseada na opinião dos seus consultores jurídicos, que:

f A Entidade goza de imunidade fiscal em relação ao IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e 
demais impostos sobre o patrimônio e renda, conforme determinado pelo artigo 150, inciso 
IV, alínea “c”, da Constituição Federal e da isenção conferida pela lei n° 9532/97, a título de 
IRPJ e CSLL - Contribuição Social sobre o Superávit Líquido; 

f A Entidade goza da imunidade do PIS/COFINS conforme artigo 195, parágrafo 7º da 
Constituição da República. A Entidade está obrigada ao recolhimento do PIS com base na 
folha de salários;

f As atividades da Entidade não são sujeitas ao ISS - Imposto Sobre Serviços, conforme 
imunidade que consta no artigo 150, Inciso VI, alínea c, da Constituição da República.

Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da Cemig Saúde em 
07/02/2014 e serão submetidas ao Conselho Deliberativo em 21 de março de 2014, após 
avaliação do Conselho Fiscal.
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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 Entidade, o reconhecimento da despesa se dá com a constituição 
da Provisão Técnica específica (PEONA), nos moldes da regulação em vigor, RN nº 209 de 
01/01/2010, e suas alterações.

2.2.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões 
para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos 
e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos 
e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

2.2.3 Disponível

Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento.

2.2.4 Aplicações

A Entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras para lastrear as provisões 
técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS. Em outubro de 2013 a 
Entidade recebeu ofício da Agência Reguladora obtendo a Conformidade Regulatória, o qual a 
permite movimentar os ativos garantidores enquanto permanecer com o certificado.

As aplicações financeiras são avaliadas ao seu valor justo. (vide Nota Explicativa nº 3).

NOTA 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Base de Apresentação

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2013, foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas 
Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nas normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo com 
modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto está 
demonstrada na nota explicativa nº 21.

2.2 Principais Práticas Contábeis 

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

2.2.1 Apuração do Resultado

a) Receita: o resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. 
As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de 
cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços preestabelecidos.

b) Custo: os eventos conhecidos ou avisados são apropriados à despesa, considerando-
se a data de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores ou do Aviso 
de Beneficiários Identificados - ABI, pelo seu valor integral, no primeiro momento da 
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2.2.7 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.

A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens, às 
taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8.

Com base nas alterações e pronunciamentos contábeis o imobilizado passou a abranger os 
bens que não são de propriedade apenas da Entidade, mas sobre os quais a mesma tenha o 
controle, riscos e benefícios.

Através de avaliação e formalização interna da Entidade, a mesma concluiu pela 
manutenção dos mesmos prazos de vida útil e respectivas taxas de depreciação praticadas 
em exercícios anteriores.

O saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei nº 11.638/07, será mantido até 
sua completa amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado.

2.2.8 Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao 
custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor 
recuperável, quando aplicável.

Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do período.

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil 

2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber

São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, em contrapartida à:

Preços preestabelecidos – conta de contraprestações efetivas de operações de planos de 
assistência à saúde conforme o período de cobertura do risco assistencial;

A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre 
valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos 
coletivos.

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

2.2.6 Créditos de Op. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da 
Operadora

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos 
créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de 
Receitas Com Outras Atividades. 

A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída 
para os valores vencidos há mais de 90 dias.

A administração da Entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-
la à evolução da inadimplência dessas operações. 
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2.2.11 Provisões Técnicas

São calculadas com base em metodologia própria (conforme estabelecida pela RN ANS nº 
209/09 e alterações posteriores), excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada 
com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebida 
pela operadora, conforme estabelecido pela ANS (vide Nota Explicativa nº 10).

2.2.12 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais 

a) Ativos Contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são 
apenas divulgados em nota explicativa;

b) Passivos Contingentes: com exceção das contingências tributárias e obrigações legais, 
as demais (Cíveis e Trabalhistas) são provisionados 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.

c) Contingências tributárias e Obrigações Legais: são registradas como exigíveis, independente 
da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor 
recuperável, são submetidos a teste de avaliação do valor recuperável, assim como os 
ativos com vida útil indefinida. (vide Nota Explicativa n° 9).

2.2.9 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos - (Teste de “impairment”)

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo 
de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída 
provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor 
recuperável.

2.2.10 Outros Ativos e Passivos - (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança.

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

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes.
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Conformidade Regulatória, o qual a permite movimentar os ativos garantidores  enquanto 
permanecer com o certificado.

(a) Vinculadas às provisões técnicas

De acordo com a resolução normativa 274, de 20 de outubro de 2011, as operadoras de plano 
de saúde têm que manter ativos garantidores suficientes para lastrear as provisões técnicas, 
observando os critérios da margem de solvência e do Patrimônio Mínimo Ajustado. A Fundação 
está de acordo com os critérios apresentados na referida Resolução quanto à Margem de 
Solvência e Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA.

(b) Não vinculadas às provisões técnicas/valor justo por meio do resultado

As reservas livres da Cemig Saúde atualmente estão aplicadas no Fundo FIC Pampulha, fundo 
de investimento exclusivo, cujas cotas são apuradas e divulgadas diariamente pelo Votorantim, 
responsável pela gestão do fundo. Esses fundos são avaliados pelo valor de mercado com 
quotas divulgadas pelas administradoras e os rendimentos são reconhecidos pela variação das 
quotas deduzidos do imposto de renda.

NOTA 3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

a) Vinculadas a Provisões Técnicas

Exercícios
2013 2012

Caixa Econômica Federal (a) 20.291 15.826

Subtotal 20.291 15.826

b) Livres

Exercícios
2013 2012

Banco Itaú/Bradesco/Votorantim (b) 81.083 76.877

Subtotal 81.083 76.877

Total 101.374 92.703

A Entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões 
técnicas (vide Nota Explicativa nº 10), cuja movimentação segue regras estabelecidas pela 
ANS. 

Em outubro de 2013 a entidade recebeu ofício da Agência Reguladora obtendo a 
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A composição dos valores a receber por idade de vencimento é conforme se segue:

Exercícios
2013 2012

A vencer 23.189 21.221

Até 90 dias 154 50

Há mais de 90 dias 335 138

Subtotal 23.678 21.409

(b) Participação dos beneficiários em eventos indenizáveis
 Refere-se à coparticipação a receber dos beneficiários em eventos com assistência médica, 

conforme previsto no regulamento do PSI registrado na ANS, respeitando o limite de R$ 
330,00 no mês.

A composição dos valores a receber por idade de vencimento é conforme segue:

Exercícios
2013 2012

A vencer 1.026 901

Até 90 dias 142 58

Há mais de 90 dias 443 141

Subtotal 1.612 1.100

NOTA 4. CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS A RECEBER

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

Exercícios
2013 2012

Contraprestação pecuniária a receber (a)

Faturas a receber - pessoa jurídica 23.678 21.409

(-) Provisão para perdas sobre créditos (a) e (c) (335) (138)

Subtotal 23.343 21.271

Outros créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Participação dos beneficiários em eventos indenizados (b) 1.612 1.100

(-) Provisão para perdas sobre créditos (b) e (c) (443) (141)

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 8 6

(-) Provisão para perdas sobre créditos (c) (8) (6)

Total 1.169 959

(a) Refere-se às contribuições a receber das patrocinadoras e seus beneficiários. São 
registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal, em contrapartida à conta de 
resultado de contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde. 
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f R$ 2.268 apresentados no grupo de “Contraprestações Líquidas”.

A Entidade recebeu o pagamento de R$ 3.000 em 05 de dezembro de 2012 e R$ 3.000 em 05 
de dezembro de 2013, mais R$ 168 proveniente de correção, referente aos valores a receber 
aprovado pela CRD 400. A diferença provisionada nessa conta de R$ 1.682 se refere aos valores 
a receber de Inventário Periódico e Acidente de Trabalho.

NOTA 6. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Exercícios
2013 2012

Adiantamento de salários 8 7

Adiantamento de férias 42 41

Empréstimo de férias 16 25

Adiantamentos diversos 8 6

Total líquido 74 79

(c) Provisão para perdas sobre créditos
Conforme previsto na Resolução Normativa 322 de 27 de março de 2013, da ANS, a 
provisão para perdas sobre créditos de operações com plano de saúde é constituída 
sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias.

NOTA 5. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM 
PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA

Exercícios
2013 2012

Contas a receber de prestadores de serviço médico-hospitalar 4.922 4.793

PPSC (53) (451)

Total líquido 4.869 4.342

Em 3 de outubro de 2012 a Diretoria da Cemig aprovou, através da Comunicação de 
Resolução da Diretoria – CRD nº 400, que efetuaria o repasse de débitos pendentes à 
Cemig Saúde, desta forma a entidade reconheceu valores a receber da patrocinadora de 
R$ 10.400, dentro desses valores estão compostas as parcelas referentes aos anos de 2011 
e 2012, do acordo coletivo celebrado em 19 de março de 2010, entre a patrocinadora 
Cemig e seus empregados. Em dezembro de 2013, foi provisionado o valor de R$ 3.240 
referente ao acordo do ano em questão, sendo sua contrapartida, como segue:

f R$ 972 reconhecidos no grupo de “Outras Receitas Operacionais de Assistência à Saúde 
não Relacionadas com o Plano de Saúde”;
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Os valores registrados no item Benfeitorias em imóveis de terceiros refere-se às adequações 
realizadas no Edifício Boulevard, 5º a 8º andar, e às obras realizadas no 12º andar para 
preparação do Centro de Promoção. As benfeitorias serão depreciadas pelo período de vigência 
do contrato de locação.

A entidade não possui bens do ativo imobilizado dado em garantia a processos judiciais.

No exercício de 2013 a entidade efetuou, internamente, estudos para verificar a possibilidade de 
determinar novos prazos de vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado, consequentemente, 
novas taxas de depreciação, conforme previsto no CPC-27 - Ativo Imobilizado.

Como resultado deste estudo, a administração da Entidade decidiu por não alterar os prazos 
estimados de vida útil e as taxas aplicadas até o momento.

NOTA 9. INTANGÍVEL

Exercícios
2013 2012

Taxa anual de 
amortização %

Custo
Amortização 
acumulada

Líquido Líquido

Vida útil definida - 5 anos 20 3.136 1.352 1.784 1.873

Software
Total 3.136 1.352 1.784 1.873

NOTA 7. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO

Exercícios
2013 2012

Conta corrente Patrocinadora 4.430 4.430

Total 4.430 4.430

Saldo remanescente da CRD 400, que será corrigido pelo IGPM.

NOTA 8. IMOBILIZADO

Exercícios
2013 2012

Taxa anual de 
depreciação %

Custo
Depreciação 
acumulada

Líquido Líquido

Imobilizado
Bens móveis não hospitalares
Equipamento de informática 20 601 -208 393 276

Móveis e utensílios 10 1.361 -563 798 923

Benfeitorias em imóveis de terceiros 20 1.092 -451 641 817

Imobilizações em curso - - - - 16

Total 3.054 -1.222 1.832 2.032
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beneficiário no momento da apresentação da cobrança à entidade.

A entidade tem registrado nessa conta, eventos referentes a ressarcimentos de despesas médicas 
ao SUS.

Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham 
sido avisados, constituída com base em metodologia regulamentar (própria, através de nota 
técnica atuarial aprovada pela ANS). 

NOTA 11. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

São registrados neste grupo os tributos e valores a recolher referente aos serviços médico-
hospitalares, administrativos e de pessoal.

Exercícios
2013 2012

a Vencer 18.451 16.716

IRRF 247 211

INSS 1.012 582

ISSQN 101 109

PIS/COFINS/CSLL 60 14

FGTS 60 55

Total 1.480 971

NOTA 10. PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Exercícios
2013 2012

Provisão de Eventos a Liquidar (i) 18.490 16.712

Provisão de Eventos a Liquidar SUS (ii) 1.370 1.384

Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iii) 18.340 17.500

Total curto prazo 38.200 35.597

A composição do saldo da Provisão de Eventos a Liquidar é conforme segue:

Exercícios
2013 2012

a Vencer 18.451 16.716

Vencidos de 1 a 30 dias 17 4

Vencidos de 31 a 60 dias 4 1

Vencidos de 61 a 90 dias 6 0

Vencidos de 91 a 120 dias 2 3

Vencidos a mais de 120 dias 1.381 1.373

19.860 18.097

Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não 
pagos, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador ou 
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NOTA 13. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Exercícios
Provisões Judiciais 2013 2012

Contingências Cíveis (i) 612 508

Contingências Tributárias (ii) 33.503 33.167

Total Provisões Judiciais 34.115 33.675

Depósitos Judiciais 33.546 33.208

(i) Riscos cíveis
Os valores classificados como riscos cíveis, referem-se a causas movidas por beneficiários do 
plano, que reivindicam o reembolso e ampliação de coberturas assistenciais não previstas 
no rol de procedimentos e eventos em saúde, e inclusão de dependentes não previstos no 
regulamento no Plano de Saúde Integrado – PSI.

(ii) Riscos tributários
Refere-se principalmente a:

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Ação ajuizada contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, discutindo a inexigibilidade 
da contribuição social de 15% sobre o valor da nota fiscal emitida para Cooperativas (R$ 27.588 
em 2013 e R$ 27.536 em 2012).

NOTA 12. DÉBITOS DIVERSOS

Exercícios
2013 2012

Fornecedores (i) 692 530

Obrigações com Pessoal (ii) 1.545 1.633

Outros 71 0

Total 2.308 2.164

(i) Composto por valores a pagar aos fornecedores de serviços e bens administrativos.

(ii) As obrigações com pessoal compõem o valor referente à PLR previsto no acordo coletivo 
2012/2013 e os valores provisionados de férias e encargos de férias.
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Contingências com Risco de Perda Possível

A entidade também possui processos cujas expectativas de perda são classificadas como 
possíveis, na opinião de seus consultores jurídicos. A entidade não provisiona os valores 
envolvidos nesses processos, porém os divulga, conforme segue:

Em 31 de dezembro de 2013, o total de processos classificados como perda possível somava 
R$ 863 (R$ 6.268 em 2012), destes, um único processo cujo valor em 2012 constava como 
ação o montante de R$ 6 mil, contra a Cemig Distribuição e contra a Entidade, requerendo a 
indenização por danos morais e físicos, em 2013, foi informado somente a parte que cabe à 
Cemig Saúde, no valor de R$ 100.

Exercícios
2013 2012

Trabalhistas 251 124

Cíveis 612 6.144

Total 863 6.268

NOTA 14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

14.1 Capital Social 

Considerando a natureza jurídica da Cemig Saúde, seu Patrimônio Social é constituído pelos 
superávits acumulados.

Recolhimento de PIS e COFINS
Mandado de segurança impetrado contra Delegacia da Receita Federal referente a 
não sujeição ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de suas 
atividades, visto que não se enquadram no conceito de faturamento (R$ 5.525 em 2013 e 
R$ 5.197 em 2012).

Taxa de saúde suplementar
Valores cobrados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a título de taxa de saúde 
suplementar, correspondente ao período de dezembro de 1999 a novembro de 2002 (R$ 
434 em 2013 e R$ 434 em 2012).

Os valores apresentados acima, referente às ações, foram integralmente depositados.

Contingências com Risco de Perda Provável

A entidade constitui provisão para contingências com base na opinião de seus assessores 
jurídicos. Com isso, a entidade provisiona a totalidade dos processos classificados 
com risco de perda provável, a qual considera suficiente para cobrir eventuais perdas 
processuais. Os saldos provisionados estão demonstrados a seguir:

Exercícios
2013 2012

Cíveis 612 508

Tributárias 33.503 33.167

Total 34.115 33.675
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Resultado
Contraprestações Efetivas
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 110.104 109.567

Cemig Telecom S.A. 552 535

Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) 733 564

Sá Carvalho S.A. 70 66

Fundação Forluminas de Seguridade Social 513 485

Instituto de Desenvolvimento Integrado 174 7

Total 112.146 111.224

NOTA 15. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações efetuadas junto a partes relacionadas são realizadas com base em condições 
negociadas entre a Entidade e as patrocinadoras.

Ativo
Contraprestações a receber 2013 2012

Cemig Telecom S.A. 82 83

Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) 121 88

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 16.984 15.680

Sá Carvalho S.A. 11 10

Fundação Forluminas de Seguridade Social 81 -

Total 17.278 15.861

Passivo
Contas a pagar

Cemig Telecom S.A. 4 4

Fundação Forluminas de Seguridade Social 243 210

Total 247 214
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NOTA 17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas são compostas basicamente por despesas com pessoal próprio, 
com serviços de terceiros, com localização e funcionamento, com tributos, e diversas.

Exercícios
2013 2012

Pessoal 15.258 13.913

Serviços de terceiros 6.791 5.844

Localização e funcionamento 3.883 3.591

Tributos 213 180

Despesas diversas 214 227

Subtotal 26.359 23.755

Contingência INSS PSI 3.739 3.575

INSS parte empresa 1.994 1.719

Total 32.092 29.049

NOTA 16. QUADRO AUXILIAR DIOPS – EVENTOS

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º. Trimestre de 2013 
está em conformidade com o Ofício Circular nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos 
individuais firmados posteriormente à Lei nº 9656/1998, com cobertura médico-hospitalar 
e modalidade de preço pré-estabelecido.

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES
COBERTURA ASSIST. C/PREÇO PRÉ ESTABELECIDO

CARTEIRA DE PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS LEI 9.656/1998
Consultas 
Médicas

Exames Terapias Internações
Outros 

Atendimentos
Demais 

Despesas
Total

Rede 
Própria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rede 
Contratada

15.672 33.984 13.968 75.980 6.459 20.483 166.546

Reembolso 338 165 1.116 443 100 15.477 17.639

Intercâmbio 
Eventual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUS 0,00 0,00 0,00 174 0,00 0,00 174

Total 16.010 34.149 15.084 76.597 6.559 35.960 184.359
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NOTA 19. RESULTADO FINANCEIRO

Exercícios
Receitas 2013 2012

Receitas Aplicações Financeiras 7.519 7.589

Receitas por recebimento em atraso 163 13

Despesas
Imposto sobre transações Financeiras -1.536 -1.667

Despesas Diversas -115 -121

Resultado financeiro 6.031 5.814

NOTA 20. INSTRUMENTOS FINANCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

20.1 Considerações Gerais

A entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de 
financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis.

Os riscos associados a estes instrumentos são gerenciados por meio de estratégias conservadoras, 
visando liquidez, rentabilidade e segurança. Modelos e informações de mercado são utilizadas 
para estimar os montantes de valor justo, que podem divergir se utilizadas hipóteses e 
metodologias diferentes.

a) Aplicações Financeiras: a política de aplicações financeiras adotada pela administração 
estabelece as instituições com as quais a entidade pode operar, os limites de alocação de 

NOTA 18. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Outras Receitas Operacionais não Relacionadas 
ao Plano de Saúde da Operadora 2013 2012

Receitas com operações de Assistência Médico Hospitalar (a) 3.895 4.079

Receitas com operações Assistência Odontológica (b) 6.933 3.360

Outras receitas operacionais 187 350

Total 11.015 7.789

Outras Despesas Operacionais não Relacionadas 
ao Plano de Saúde da Operadora (c)

Despesas com Operações Assistência Médico-Hospitalar 4.417 4.328

Despesas com prestação serviços Odontológicos 5.544 4.732

Total 9.962 9.060

Resultado 1.053 (1.271)

(a) Refere-se ao repasse das patrocinadoras referente ao inventário periódico e acidente 
de trabalho, e a receita do Fundo Complementar de Assistência à Saúde.

(b) Contribuições dos beneficiários destinados ao plano odontológico. Em 2012 o repasse 
do PGE – Planos de Garantias Especiais para o POD ocorreu até Abril/2012. Em 2013 
o repasse foi realizado durante todos os meses.

(c) As outras despesas operacionais são compostas por valores de despesa com inventário 
periódico e acidente de trabalho, despesas com o Fundo Complementar de Assistência 
à Saúde e a despesa com POD (plano odontológico).
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CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

31/12/2013 31/12/2012

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit (Déficit) do período 7.789 15.273

Ajustes para conciliar o resultado:
Variação da PEONA 840 1.693

Depreciação e amortização 1.110 832

Resultado de baixa de imobilizado 46 4

Constituição (Reversão) da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa

(103) (200)

Provisão (Reversão) Contingência 439 364

10.121 17.966

recursos e objetivos. Em 31/12/2013, as aplicações financeiras estão concentradas em 
fundos. Essa estrutura viabiliza, através da compra direta de ativos financeiros, como 
títulos públicos e privados e quotas de outros fundos de investimento, o cumprimento 
da política de investimento dos recursos financeiros adotada pela entidade que busca 
uma rentabilidade próxima à variação do CDI, em investimentos com alta liquidez e 
segurança;

20.2 Gerenciamento de Risco

A entidade está exposta a diversos riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os 
principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio da entidade, destaca-
se o risco de crédito associado às suas aplicações financeiras. Esse risco é atenuado pela 
restrição de suas operações a instituições financeiras consideradas de primeira linha pelo 
mercado e concentração das aplicações em títulos públicos de renda fixa e curto prazo de 
vencimento.

NOTA 21. CONCILIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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. 
A legislação vigente determina à entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de 
Caixa pelo método direto destaque a conciliação do lucro líquido na demonstração do 
fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativo imobilizado (317) (429)

Aquisição de ativo intangível (641) (710)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (958) (1.139)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (130) 77

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (130) 77

CAIXA - Saldo Inicial 170 93

CAIXA - Saldo Final 40 170

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

Aplicações (8.671) (5.561)

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (2.385) (637)

Créditos de Operações Assistência à Saúde não Relacionados 
com Planos de Saúde da Operadora

(527) (4.185)

Títulos e Créditos a Receber 6 (22)

Valores a Receber Patrocinadoras 0 (4.430)

Depósitos Judiciais (338) (413)

Provisão de Eventos a Liquidar 1.763 (1.452)

Tributos e Contribuições a Recolher 508 32

Débitos Diversos 350 (82)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 828 1.216
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