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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOtsRI] AS DEMONSTRACOES

CONTTiBEtS

Ilmos. Srs.

Diretores, Conselheiros, Beneficidrios e Patrocinadores da
CEMIG SAUDE
Belo Horizonte - MG

Opiniao

Examinamos as demonstmg6es contdbcis da CEMIC Se[DE, que compreendem o balango
patrimonial em 3l de dezembro de 2017 c as rcspcctivas demonstragdes do resultado, do
resultado abrangente, das mutagdes do patrim6nio liquido e dos fluxos de caixa pam o
exercicio findo nessa data, bem como as corespondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais politicas congbcis.

Em nossa opiniio, as demonstraQ6es contrbcis acima rcferidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posiQao patrimonial e financeira da CEMIG SAUDE' em 3l de

dezembro de 2017, o desempenho de suas opemg6es e os seus fluxos de caixa para o exercicio
findo nessa data, de acordo com as pr6ticas contdbeis adotadas no Brasil, aplicdveis ds

entidades supervisionadas pcla Agdncia Nacional dc Saridc Suplementar - ANS.

Base para Opiniao

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nomas brasileims e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conlbrmidade com tais normas, est2io descritas na

segdo a seguir, intitulada "Responsabilidadcs do Audibr pcla Auditoria das l)emonstmgdes
Conttbeis". Somos independentes em relagdo i entidade, de acordo com os principios dticos
relevantes previstos no C6digo de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pclo Conselho Federal dc Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades €ticas de acordo com essas nofinas- Acreditamos que a evid€ncia de

auditoria obtida d suficientc e apropriada para fundamcntar nossa opiniao.

tnfase

DemonstraC66 Contibeis ReapresentNdas

Conlorme detalhado na Nota Explioativa no 22, a Entidade retroagiu os seus registros conlib€is
ao exercicio de 201?, em llngeo das demonstrag0€s contibeis anteriormente elaboradas, do
exercicio findo em 3l de dezembro de 2017. apresentarem saldos finais sem os ajustes
decorrentes de enos imputiveis ao referido exercicio. decorrentes do reconhecimento das
participag6es dos bcnclici6rios cm cvcntos assistenciais, dos cancelamentos de protocolos das
despesas assistenciais e das despesas administralivas com serviQos dc terceiros e dc pessoal, os
quais somente haviam sido registrados contabilmente no deoorrer do exercicio de 2018. Esta
situageo neo alterou nossa opiniao sem modificagao sobre estas demonstragdes anteriormente
apresentadas, emitida em 23 de fevereiro dc 2018.

Assim, como parte de nossos exames das demonstrag6es oontdbeis do cxercicio findo em 31 de
dezembro de 2017, exarninamos tambim os ajustes dcscri(os na Nola Explicativa no 22, que
foram efetuados para reapresentar as demonstmgoes oontilbeis do exeroioio findo em 3l de
dezembro de 2017. Em nossa opiniao, tais ajustes sao apropriados e foram adequadamente
efetuados.
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Outros Assunios

Os valores corespondentes ao exercicio anterior, findo em 3l de dezembro de 2016,
apresentados para fins de comparabilidadc, foram antcriormcnte por n6s cxaminados com a
cmisseo do relat6rio dc opiniio cm 17 de fevereiro de 2017, com opiniio sem modificagno
sobrc essas d€monstrac6es cont6beis.

Outra! informaf6ca que acomprnhsm r3 DemotrstraQ66 Contdbeb e o Reht6rio do
Auditor

A administragdo da cntidadc d rcsponsdvel por essas outras informag6es obtidas ati a data
deste relatorio, que compreendem o Relat6rio da Administragao.

Nossa opinieo sobre as demonstrag6es contdbeis nao abrange o Relat6rio da Administragio e
nio cxpressamos qualquer lorma de conclusio de auditoria sobrr essc relat6rio.

Em conexao com a auditoria das dcmonstmgoes contibcis, nossa responsabilidade i a de ler o
Relat6rio da AdministraQao e, ao fazC-lo, considerar se esse relat6rio estiL, de forma relevante,
inconsistente com as dcmonstiaga€s conuibeis ou com o nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de foma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que hd distoryeo relevante no relat6rio da
administracio obtido antes da data deste r€lat6rio. somos reaue dos a comunicar esse foto.
Nao temos nada a rclatar a este rcspeito.

Responsabilidades d. Administrueio e ds GoveroaDp pehs Demoostraq6$ Cootibeis

A administragao i rtsponsdvel pela elaboragio e adequada apresentageo das demonsh-agdes
cont{beis de acordo com as pftiticas contibeis adotadas no Brasil. aplic6veis es entidades
supewisionadas pela Ag€ncia Nacional de Saride Suplementar - ANS, e p€los controles
intemos que ela determinou como necessdrios para permitir a elaborageo de demonstra9o€s
contibeis livres de distorglo relevank, independentemente se causada por fiaude ou erro.

Na elabomceo das demonstragoes contiibeis, a administrageo d responsdvel pela avaliagio da
capacidade da entidade continuar opemndo, divulgando, quando aplicivel, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contribil na elaboragio das
demonstraqdes contiibeis, a neo ser quc a administra9ao pretenda liquidar a entidade ou cessar
suas opemgdes, ou neo tenha nenhuma altemativa realista para evitar o encermmento das
op€ra96es.

Os responsdveis pela govemanga da entidade seo aqueles com responsabilidade pela
supervisao do processo de elaboragdo das demonst.acoes contdbeis.

Resporsrbilidrdes do Auditor pels Auditorir das Demon3trafoes Contibeis

Nossos objetivos sio obter seguranga razodvel de que as demonstragdes contribcis, tomadas cm
conjunto, estejam livres de distorgdo rclevantc, indcpendcntemcnte se causada por fraude ou
erro, e emitir rclat6rio dc auditoria contcndo nossa opinieo. Scguranga razoavel d um alto nivel
de segumnqa, mas, nao, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e intcmacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorgdes rclevantes
existentes. As distorgoes podem ser decorrentes de fraude ou erro e seo considendas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma persp€ctiva
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razoevcl, as decis6es econ6micas dos usudrios tomadas com base nas referidas demonstrag6es

contibcis.

Como pane da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de

auditoria. exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Aldm disso:

. ldentificamos e avaliamos os riscos de distorgeo relevante nas demonstragdes contibeis,
independentemente se causada por fmude ou erro, plancjamos e exccutamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtcmos cviddncia dc auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opiniao. O risco de nao detecaeo de distorqao r€levante
resultante de fraude 6 maior do que o proveniente de erro, ji que a fraude pode envolver o
ato dc burlar os controles intemos, conluio, falsificagao, omissao ou rcpresentagdes falsas

intencionais;

. Obtemos entcndimcnto dos contrclcs intcmos relevantcs para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstencias, mas neo com o objetivo de

expressarmos opinieo sobre a efic6cia dos controles intemos da entidade;

. Avaliamos a adequaeeo das politicas contibeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contdbeis e respectivas divulga9oes I'eitas pela administragdo;

. Concluimos sobre a adequagSo do uso, pela administragao, da base contribil de continuidade
operacional e, com basc nas evid€ncias de auditoria obtidas, s€ existe uma inceneza
relevante em rehgeo a eventos ou condiqdes que possam levantar divida signilicativa em
relagEo d capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe
incerteza relevanle, dev€mos chamar atengeo em nosso relatorio de auditoria para as

respectivas divulgagoes nas demonstragoes contibeis ou incluir modificaqio em nossa

opinido, se as divulgagdes forem inadequadas. Nossas conclus6es estilo fundam€nladas nas
evid€ncias de auditoria obtidas atd a data de nosso r€lat6rio. Todavia, eventos ou condiQ6es

futums podem levar a entidade a ndo mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsiveis pela govemanga a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da dpoca da auditoria e das constatagdes significativas de auditoia,
inclusive as eventuais defici€ncias significativas nos controles intemos que identificamos
durante nossos tmbalhos,

Belo Horizont€,23 de fevereirc de 2018, exceto para a Nota Explicativa 22, que d de 20 de
marco de 20 I 9.

CRUNtIIKy - AUD oR-t s INDLPIiNDLN fLs S/S
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ATIVOCIRCULANTE

Dispotrivcl

Rerlidvel
Aplica96es Fin6nceiras

Aplicaeares Crrantidoras de Provis6es Tdcnicas

Aplicsg6es Livres
Credibs de Opera96es com Planos de AssistCncia e Salde

Contrapresla9io Pecuniiria a Receber

Outros Creditos de Operag6es com Planos de Assistenciaa| Sairde

Creditos Oper.Assist.Saride Nao Relac. c/Planos Saude da Op€radora

BenseTitulosaReceber

ATIVO NAO CIRCULANTE

Raalizlvcl r Lotrgo Pnzo
Titulos e Creditos a Receber

Dep6sitos Judiciais e Fiscais

lmoblllAdo
lmobilizado de Uso Pr6prio

Neo HospitalareyNao Odontol6gicos
Outras lmobilizagoes

Int trgfvcl

TOTAL DO ATIVO

CEMTG SAUDE

Bclo Horirrtc - MG

BALAN9O PATRIMONIAL
DOS EXERC|CIOS FINDOS EM3I DE DEZEMBRO DE 2OI7 E 2016

(Em milhsres de Reais)

ATIVO

-os,ny".v;17*#v"

Notr 2Ol7 2016
( Reapresenrddo)

210.327 209.991

138 58

270389 2(D.933
3 229.04e t?L61!9

13280 43.686
t55.769 t30.003

4 &-@! 33.808
33.842 32.531

6.759 1.277

5 13 2.392
226 44

38,651 2t.35t

29.655 10.24t
5 20.5 1.577

6 9.t44 8.67 |

v78 !4758 96s
758 965
220 239

8.01t

309.t 7t

9.9M ,
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PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Provisoes Tecnicas de Op€ra96€s de Assistencia i Saride
Provisao paft Evenlos a Liquidar para o SUS
Provisilo pata Eventos a Liqoidar Outros prestadores Servigos Assisrenciais
Provisao para Eventos Ocorridos c Nao Avisados (PEONA)

D6bitos dc op€ra@s dc Aslisrencia i Saride
Contmprcstaf 6€s a Resliruh

Dibitos com Oper.Assist.Saride Nao R€lacion.c/Planos Saride da Op€radom
Tribulos e Encargos Sociais aRecolher
Dabito6 Divcrsos

PASSTVO NAO CIRCULANTE

Provis6€s Tdcnicas de Operato€s de AssistCncia I Saide
Prcvisio para Eventos a Liquidar Ourros presradorcs Servigos Assistenciais

Provisoes

Proviso€s para Aq6€s Judiciais

PATruMONIO SOCIAL

Re&nfio d€ Supenivits

TOTAL DO PASSIVO

Onnu-!:!t!."2,;Y"

Nota Nl1 2016
(Reapresenado)

81.228 lgJ!9
!0.0!9 19.!96
2.t36 2.06E

36.414 7.542
42.t39 29.886

6l -
6l-

233

1.707 1.972
4.538 4.6t1

CEMIC SAUDE

Belo Horizont€ - MC

BALANCO PATRTMONIAL
DOS f,Xf,RCiCIOS FINDOS EM3I DE DEZEMBRO DE2OI7 f,20I6

(En milhares de Reah)

l0
tt

17.998 11.969

9 560 554

560 554
l2 17.438 t4.415

17.438 14.415

r3 20!452 r7o-24r

zo3-ssz u!z!J.
203.952 \70.241

309.I78
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Cf,MIG SAUDf,
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DEMoNSTRAcAo Do RESULTADo
Dos f,xERcictos FINDos EM I DE DEZEMBRo DE2ot7 82016

(l.lm milharcs de Rcais)

2011

vJ-w
!!tg
34t.921

r301.019)
(288.766)

(12.253)

loJss
54

?!lll
3.00rJ

6.661

29
t9.257
g.t&a

(14)
(4.224)

140

(284)
(9.660)

!!!l!
(r8.071)

!!Jro
2t.077
(5.r6?)

33.71I

?0Jo

qa!!l
]lLJd4
3t7.664

(268.m5)

1264.666)
13.429)

!9!69
l13

!!.4q1
5.7 t7
8.064

tll
2.091

3-129

(r.966)

2.341

2.745
(r4.932)

53.!:!
(11.194)

1!J!!
20.821
(4.508)

Cootnpr$tlfo€s Efetivrr de Phno de A$istancir ir Said€
Rcccir6 com Opc|ltol)s de Assisr€ncia d Satde

Contrapreslaed.s Liqoidas

Eventos Inderiz4vetu Llqoldos
tilcntos Conh€cidos ou Avisados
Vadago da P.oliseodc r.!en!os Ocodidos € Nao Avissdos

R[suLTADo DAs opf,RACOEs coM pLANos DEAss6T0NctA A sA[]Df,

Ouras Receiia. Opcrncionais de Pldos dc Assisl€nciai saude
Rec€itas de Asisr. d fialide N5o Rel&. c/Planos Sandc da Ope.adom

licc.ilas com Opclacocs dc Assislencia M€dico-Hospitalar
Rceirzs com Opemsoes de Assislencis Odontolo8ics
Rc@itas com Adminisua{io de Inlerc,imbio Eventusl -  ssistencia M6dico Hospilatar
Out6 Rcceitas Oper&ionais

Oukes Despesns Opencionais com Plano de A5si$6nci. a Sa[de
Oulrds Despesas de Operaqoes d€ Planosde AssisrCncia A Sande

Progrdnas de Promogao da Saude e Prelengao de Riscos e Doengas

t) Recup.rasio d€ Ourrar D6pesa5 Operacionais dc Assist€ncia i Sa$de
Provisdo pat! Pcrdas sobrc Crcditos

Oulra! D6pes Oper.Assisr- Sande Nto Rel&_c/plaoos Ssnde da Opemdo€

R[SI]LTADO BRUTO

Derpgld Adminislrdti!a5

R6ult do Fin.nc.iro Llquido
l{cccatas Pine@ilas
I)csDcsdr linoceiras

RESULTADO LiQUIDO

l5

t7

l7

t6

t8

o,er /f
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2011 2016
(Reapresent6do)

33.71 38,692

33.711

CEMIG SATJDE

Bclo Horlrorte - MG

DEMONSTRACAo Do RESULTADo ABRANGENTE
Dos ExERcictos FtNDos EM 3l DE DEZEMBR0 DE 201? E 20ld

(Em milharcs de Reais)

Superdvir do Exersicio

RESULTADo ABRANGENTE Do ExERcicto u.cqr I

- lr-\.,N
\

seoF t i .gmle da d.monsFaedes condb.bi

Clrnib. Pi trav€55a dd rapa,96 t99 and.r Cenr,o BOOI0 t9O I Fone/FaL r551133t2-99s2
B.lo Horianr. t6lRua Lldge/o Dotabela, ro21 sL rl0lcuttenez 3011r-o4s Fone/fax r55tlr91r95o
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CEMIG SAUDE

B€lo Horizonte - MG

DEMoNSTRACAo DAs MUTACOES Do p,lrnrudlro r,ieuno
DOS EXERCICIOS FINDOS EM 3T DE DEZf,MBRO DE 2OI7 E 2016

(Em milhares de Reais)

Reservr de
ReteDdo de
SuDe.{vit

Sup€r{vit
(Deticit)
ADurrdo

TOTAL

SALDOS EM 3IIDEZ'OT5 t31.549 131549

Destinagao do Resultado:

Super6vit do Exercicio

Consituigeo de Resewas 38.692

38.692

(38.692)

38.692

SALDOS EM 3l/DEZJ2OT6 l7n.24l 170.241

Destinagao do Resultado:

Superavit do Exerclcio

Consituiglo de Reservas 33.7t|
33.7 | |

(33.71l)
33.7 | |

SALDOS BM 3l/Df,2.2017 (ReaDresentado) 203.952 203.952

integrante drs

cu.itib. PR rravessa da rapa,96 99 rndir renko 30010190 fone/frr .95 41132? 9!1rl
B.lo Horiuonte !6 nud Ludgero ootabeLa,lol sL llo curerez 30441 043 foie/fax..5sl1 t29r_2950

sio Paulo sP ,lv a^g6Lira, ??2r r29 aidrr I H gien6pots 0r7r7 ,00 rodp/ril.r551j r6?r'r?6
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CEMIG SAUDE

B€lo Horizrnt€ - MG

DEMoNSTRACAo Dos FLUxos DE cArxA peLo metooo otnel.o
DOS EXtrRCICIOS FINDOS EM 3I DE DEZEMBRO DE 2OI7 E 2016

(Em milhares de Reais)

(3ee)
( r. | 84)

c..sE

80

EO

58

t38

t30.061
t55.907
25.U6

ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos de SaLide

(+) Resgate de Aplicagoes Financcims
(+) Recebimento de Juros de Aplicaq6€s Financeirds
(+) OutrosRecebimentosODeracionais

G) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Servi9os de SaLlde
(-) Pagamento de Pessoal

G) Paganento de ServiQos de Terceiros

O Pagamenro de ldbutos
G) Pagamento de Aluguel
() AplicagdesFinanceiras
() Outros Pagamentos OpeEcionais

Cril'e Liqrido drs Atividades Opcracionris

ATIVIDADOS DE INVESTIMENTOS
C) Pagarnento de Aquisjgao de Ativo lmobilizado - Outros
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangivel

C|ixa Liquido das Arividad€s d€ lnv$timenros

vARtACAo LieulDA Do cAtxA

VARIAC;.0 LieulDA Do cAlxA
CAIXA - S.ldo Inicirl
CAIXA - Srldo Final

Ativos Liv.es no ltricio do Periodo *
Ativos Livres no Finrl do P€riodo *
Aumento(DiminuiCto) nas Aplic. Finsnc. - RECURSOS LIVRES

Nota 2Ol7

341.184
351.301

20.6r r

(297.254\
(r7.639)
( r4.s84)
(2t.746)

(791)
(392.s83)
(20.402)

zr !!!l

20t6

318.728
321.486

t7.536
98.251

(327.392)
(7.7 t4\
(7.t82)

(15.426)
(e53)

(388.528)

(s.623)
3.183

(137)
(3.023)

€'!.!9)

;
58

7 t.t64
t30.061
58.89?

-t
tr̂\

-#\'--t i

I

I
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CEMIC SAUDE

Belo Horizonte - MG

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTiBEIS DO
trXERCiCIO FINDo EM 3I DE DEZEMBRO DEiOTT - REAPRESENTADAS

(Em milhares de Reais)

NOTA I. CONTEXTO OPERACIONAL

A CEMIC SAUDE C'Entidade") e uma associaQeo sem fins lucntivos, constituida em
Assembleia Geral de 29/mar./2010, pelas patrocinadoras: (i) Companhia Energ€tica de
Minas Gerais - CEMIG; (ii) CEMIC DistribuigAo S.A.; (iii) CEMIG Ge.agao e
TransmissAo S.A.; (iv) Fundagao Forluminas de Scguridade Social - FORLUZ; (v)
Companhia de GAs de Minas cerais S.A. - CASMIC; (vi) CEMIC Telecom S.A.; (vii) e
56 Carvalho S.A. Ap6s sua constituigeo, as patrocinadoms Instituto de Des€nvolvimento
Integrado de Minas Gerais - lNDl e Efficientia passaram a integrar tambdm este Grupo de
Entidadcs. A Entidade estA domiciliada no Brasil, na Avenida Barbacena 472,5" ao 8o
andar, e 12'andar, bairro Barro Preto, Belo orizonte, Minas Gerais.

A CEMIG SAUDE tem por finalidade oferecer a assistCncia suplementar ii saride, na
modalidade de autogestao, especialmentc por meio da operagao de planos privados de
assist€ncia d saride, bem como as ag6es necesseri?ts a prevenqao de docngas e d
recuperageo, manutelgao e rcabilikqao da saide dos seus beneficidrios.

Em 0l/jul./2010, a CEMIG SATJDE iniciou suas arividades administrativas. A partir de
0l/out./2010, ap6s aprovaQeo da ANS. por meio do Offcio
2626/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, de 16/set./2010, houve a transferCncia da carteira de
bencficiiirios do plano de safde Prosaride Integrado da Cemig (,.PSl'), pertencente d
I'unda96o Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ, para a CEMIG SAUDE.

O Prosa{rde Integado esta registrado na Ag€ncia Nacionai de Saide Suplementar - ANS,
sob o no 443959037 e 41750-5 o registro da ope.adora, c, i composto de dois progzunas:

. Programa de Referencia de AssistCncia i Sairde - pRAS: referentc a cooenua
assistencial nos segmentos ambulatorial e hospitalar com obstetricia; e

. Programa de Garantias Especiais - PGE: referente ao reembolso parcial de despesas
assistenciais com odontologia, medicamcntos, 6tica c outros.

Em dczcmbro de 2017, a CEMIG SAUDE possui 58.257 beneficid{ios (59.187 em 2016).

E entendimento da Administragao e de seus Consultores Juridicos especializados nos
aspectos tributfuios que, considerando as atividades desenvolvidas pela Entidade e baseada
na opiniao dos seus consultores juridicos. quc:

. A entidade goza de isengio liscal em rehqao ao lmposto de Renda da pessoa Juridica_
IRPJ e d Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido-CSLL, nos termos do artigo 15 da
Lei n' 9.532119971

Curiiiba PR rn,xs!: di
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A cntidade goza de iscngao em relaQao d COFINS relativa ds suas atividades prdprias,
nos ternos do artigo 14, inciso X da Mcdida Provis6ria n." 2.158-35/2001, estando
obrigada ao rccolhimcnto da contribuigSo ao PIS sobre a fblha de salirios, nos termos
do adigo 13, inciso lV da Medida Provis6ria n" 2.158-35/2001;

A cntidade nao apresenta base de celculo para recolhimento do ISSQN - lmposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza, justificando-se essa condigdo pelos seguintes motivos:

(i) Os valores recebidos dos bencficiririos pela intermediageo dos servigos de

assistencia d saide sdo integralmcntc repassados aos prestadores de scrvigos
mddicos, nos termos da disposiqao estatuteria. Assim nio hd base tributivel para a
incid€ncia do refcrido imposto;

(ii) As receitas advindas das Patrocinadoras nao se configuram como pagamcntos por
prc$aqao de servigos e, portanto, nao se conligura o critdrio material para
incid€ncia do ISSQN:

(iii) Os pagamentos por contratos de "intcrcdmbio eventual por responsabilidade
assumida" lambdm n6o configuram pre$agao de servigo;

(iv) Os valores recebidos a titulo de atendimento de satds ocupacional oao codiguram
pre$aqao de serviQo, mas mela intcrmcdiagao da prestageo.

NOTA2. ELABORA9AO E APRDSENTA9AO DAS DEMONSTRAQOES
CONTABEIS

2.1 Base de ApreseDt.gio

As demonstragoes cont6beis referentes ao exercicio findo em 3lldez./2017 foram
preparadas de acordo com as pr6ticas cont6beis adotadas no Brasil, que compreendem a
lcgislaQao societiia, os pronunci.unentos, as o entagdes e as interpretag6es emitidas p€lo
ComitC de Pronunciamentos Contiibeis ("CPC"), e em conformidade ds normas
estabelecidas pela ANS - Agdncia Nacional dc Saride.

Por decisao do Conselho Deliberativo da entidade, as demonstaq6es cont6beis do
exercicio findo ern 3l de dezembro de 20l7 estao sendo rcaprcsentadas.

As dcmonstragdes condbeis do exercicio lindo em 31 dc dezembro dc 2017,
reapresentadas, foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo da CEMIG SAUDE em 27 de
margo de 2019, ap6s a recomendaqdo do Conselho Fiscal em 26 de marqo de 2019.

A dcmonstragao do fluxo dc caixa foi elaborada pelo mdtodo direto, de acordo com
modelo padrao estabelecido pela ANS. A conciliagao da atividade operacional, pelo
mdtodo indireto est6 demonstrada na Nota ExDlicativa n' 21.

2.2 Principais Prrticrs Contibeis

As pdncipais pniticas conubeis adotadas pela entidade estao dqscritas a seguir:
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2.2.1 Apuracio do Resultado

s) Receita: O rcsultado das transag6es i apurado pelo regime de competencia dos
exercicios. ns ConFaprestagdes Efetivas sao apropriadas d receita considerando-se o
periodo dc cobertum do risco, quando se tmtarem de contatos com preQos
preestabelecidos;

b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados sao apropriados d despesa, considerando-
se a data dc aprcsentaqao da conta mddica, do aviso pelos prestadores ou do Aviso de
Beneficiririos Identificados - ABI, pelo seu valor intggral, no primciro momento da
identificagio da ocorrdncia da despesa mddica, independcnte da existencia de qualquer
mecanismo, processo ou sistema de intermediaQao da tansmisseo, direta ou
indiretamente por meio de terceircs, ou da aniilise preliminar das dcspcsas mddicas. 0
lato gerador da despesa d o atendimento ao beneficiririo. Naqueles casos em que esse
atendimento ocorrer sem o conhecimento da cntidade, o reconhecimento da despesa se
d5 com a constituigao da Provisio T6cnica especifica (PEONA), calculada por
metodologia pr6pria, conlbrme RN 393/15 e suas alteragdes, cuja Nota Tdcnica
Atuarial foi submetida e aprovada pela ANS em 30/set./2013.

2.2.2 Estimrtiva$ Contdbeis

As demonstrag6es contribeis incluem estimativas e premissas, como a mensuragdo de
provis6es para perdas sobrc criditos, ptovis6es tdcnicas, cstimativas do valor justo dc
determinados ativos e passivos. provisdes para passivos contingentes, estimativas da vida
6til de determimdos ativos c outras simihLres. Os resultados efetivos podem ser diferentes
dessas estimativas e premissas.

2.2.3 Disponivel

lncluem caixa e saldos posilivos em conta movimento.

2.2.4 Aplicagoes

A entidade constituiu ativos garantidores com aplicagdes financeiras para lastrear as
provisoes tdcnicas, cuja movimenbgao segue regras estabelecidas pela ANS. Em outubro
de 2013 a entidade recebeu oficio da Ag0ncia Reguladora obtendo a Conformidade
Regulat6ria. o qual a permite movimentar os ativos garantidores enquiulo permanecer com
o ccrtificado. l.)ssa movimentaQeo dos ativos garantidores acontece obseNando somente o
valor excedente ao saldo das ptovisoes t€cnicas, ou seja, embora o beneffcio da
conlbmidade regulat6ria pcrmita a movimentagio, ainda deve ser obscrvado o saldo
minimo das aplicag6es conforme o saldo intcgral das provisoes tdcnicas, scndo permitido a
movimeftagAo somente do saldo cxcedentc.

As aplicagdes financeiras seo avaliadas ao seu valorjusto (vide Nota Explicativa n. 3).

2.2.5 Contraprestag6es Pecunirrias a Rcceber

Seo registradas c mantidas no balango pelo valor nominal dos titulos rcprcscntativos desses
crdditos, em contraDartida d:
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Preqos preestabelccidos - Conta dc contraprestagdes efetivas de operagdes de planos de
assistencia i saride, conforme o periodo de cobenura do dsco assistelcial.

A provisao para perdas sobre crdditos de contraprestaQao efetiva d constituida sobre
valorcs a receber de beneficirlrios com titulos vencidos hri mais de 90 dias, para planos
coletivos.

A administragao da entidade rcvisa periodicamente o critdrio de constituiQeo para adeque-
la d evolugao da inadimplencia de sua carteira.

2.2.6 Creditos de Op. Assist. A Salde Neo Relac Com Planos de Sefde da Operrdora

Seo registrados e mantidos no balango pelo valor nominal dos titulos representativos dos
criditos por servigos n6o relacionados aos planos de saide, em contmpartida d conta de
Receitas Com Oufas Atividades.

A provisao para pcrdas sobre criditos com operagdes com outms atividades 6 constituida
para os valores vencidos h6 mais de 90 dias.

A administateo da entidade revisa periodicamente o critd o de oonstituig1o para arlequi-
la d evolugio da inadimplencia dcssas opera$Ocs.

2,2.7 |lrobiliz do

Regisuado ao custo de aquisigio. formaqdo ou construQao.

A dcprcciaqao i calculada pclo mitodo linear com base nas vidas iteis estimadas dos bens.
ds taxas mencionadas na Nota Explicativa no 7.

Atrav€s de avaliagao e formalizageo intema da entidade, a mesma concluiu pela
manutengao dos mesmos prazos de vida [til e respectivas taxas de depreciar;io praticadas
em exercicios anteriores.

2,2.8 Intangivel

Ativos iotangivcis adquiridos separadamente sao mensuados no reconhecimento inicial ao
custo de aquisigAo c, posteriormente, deduzidos da amortizaqao acumulada e pcr<las do
valor recuperdvel. quando aplicdvel.

Intangivcis gerados intemam€ntc sao reconiccidos no resultado do pcriodo.

Os ativos intangiveis com vida titil definida sdo amonizados de acordo com sua vida ritil
econa)mica estimada e, quando sao identificadas indicagOes de nerda de seu valor
recuperdvel, sdo submetidos a teste de avaliaqao do valor recupcrivcl, assim como os
ali\os com vida ilil indefinida lvide Nota Explicativa n. 81.

2.2.9 Avaliagilo do Vdor Recuperivel d€ Ativos Cf€stc de.impairment.)

A administragao revisa anualmcnte o valor cont6bil liqui<1o dos seus ativos com o objetivo
de avaliar eventos que posslun indicar perda de seu valor recuperiivel. sendo constituida
provisao para perda com o ajusle, quando necessdrio, rlo valoi conuihil liquido ao valor
recuperavet -

S;O PJ!L' 5P I
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2.2.10 Outros Ativos e Passivos (Circulant€s e NAo Circulantes)

Um ativo d reconhecido no balango patrimonial quando lbr provivel quc scus benelicios
ccon6micos l'uturos serao gcrados em lbvor da entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com seguranga.

lJm passivo d reconhecido quando a empresa possui uma obrigagao presentc dcconente de
evento passado, sendo provevcl que um rccurco ccon6mico seja requerido para liquid.iJo.
Sao acrescidos. quando apliciivel. dos conespondentes encargos e das vaiagdes moneterias
incorridas. As provis6es sao registradas teodo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.

Os ativos e passivos sio classificados como circulantc$ quando sua realizagEo ou
liquidaqho i provrivel quc ocora nos proximos doze meses. Caso contnirio, seo
demonstrados como neo circulantes.

2.2.11 Provis0es T6cnicas

S5o calculadas com base em metodologia pr6pria (conforme estabelecida pela RN ANS no
393/15 e alteraQdes posteriorcs), excetuando-se a provisao de cventos a liquidar que d
calculada com base nas faturas de prestadores de servigos de assi$encia A satide
efetivamente recebida pela opcradora.

2.2.12 Ativos € Passivos Conting€ntes c Obrigrg6es Lcgais

a) Ativos Contingentes: Seo rcconhecidos somente quando ha garantias rcais ou decisoes
judiciais favoreveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com exitos
proviiveis sao apenas divulgados em nota explicativa;

b) Passivos Contingentes: Com exccgao das contingdncias tributririas e obrigagdes legais,
as demais (Civeis e Trabalhistas) sao provisionados quando as perdas forem avaliadas
como proveveis e os montantes cnvolvidos forcm mcnsurdveis com suficiente
seguranga. Os passivos contingentes avaliados como perdas possivcis seo apenas
divulgadas em nota cxplicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas
remotas nao sAo prcvisionados nem divulgados; e

c) Obrigag6es Legais: Seo registradas como exigiveis, independente da avaliagAo sobrc
as probabilidadcs de €xito.

NOTA 3. APLICAq6ES FINANCEIRAS

r) Gerantidores de Proviso$ Tdcnices

Caixa Econ6mica Federal (a)
Subtotal

b) Livrcs
Bradesco BNP Paribas (b) (c)
Subtotel
TOTAL

Erercici06
2011 20t6

73.280 43.686

73.280 43.686

155.769 130.003
155.769 130.003
229.049
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(a) A cn(idade constituiu alivos garantidores com aplicag6es financeiras que lastreiam provis6es
tdcnicas, cuja movimentogao segue regras cstabelecidas pela ANS, (vide Nota Explicativa no
9). I)cvido ao aumento da PEONA em 2017 houve a necessidade de aDorte de recursos em
janciro de 2018 para conformidade de lastro dc recursos e dessa forma- ioi aplicado no fundo
vinculado R$ l0 milh6es para garantir o saldo minimo suficiente para o lastro de ativos
garantidores;

(b) As reservas livres da CEMIG SAUDE atualmente estao aplicadas no Fundo FIC Pampulha,
fundo dc investimcnto da Cemig e suas controladas e coligadas e tamMm da patrccinada
Cemig SaLide. e que lcm caracteristica de renda fixa e segue a politica de aplicog6es da
patrocinadom. Os recursos destinados ao fundo de investimento sao alocados somenre em
emissoes piblicas e privadas de titulos de renda fix4 sujeitos apenas a.isco de cr€dito, com
prazos de liquidez diversificados, aderentes As necessidades dos fluxos de caixa dos cotistas.
Esses fundos seo avaliados pelo valor de mercado com qlotas divulgadas pelas
administradoras e os rendimentos sao reconhecidos pcia variagdo das quotas dcduzidos do
imDosto de renda:

(c) Vale esclarecer que o aumento do saldo do F'lC Pampulha de R$ 130.003 em 2016 para
R$ I 55.769 em 20 I 7, refere-se ao principalmente a gemqao de caixa da entidade ao longo do
exercicio, o qual foidirecionado a esta reserva.

NOTA 4. CONTRAPRESTACoES PECUNIAruAS A RECEBER

O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a rcceber dos beneficiitios dos Dlanos de
saud!' da entidade. conlorme segue:

Exercicios

Onnu*rr*v"

2017CoDtraprcstrCio Pecud6ria r Receb€r (a)
Fatuas a receber - Pessoa juridica

(-) Provisdo para perdas sobr€ cr€ditos (a) c (c)
SUBTOTAL I
Outros cr6ditos de Operrgdes com Planos de
Assist6ncia i Saide

Participafeo dos beneficiirios em eventos (b)

C) Provisao para perdas sobre crdditos (b) e (c)
SUBTOTAL II
TOTAL

2016

34.732
(890)

33.842

33.43s
(904)

32.53r

5.752
(r.r5r)

4.601

2.481
(1.2M)

1.277
38.443 33,808

(a) ContraprestsCoes Pecunidrias a Receber:

Refere-se is contribuig6es a receber das patrocinadoras e seus beneficidrios. 56o
registradas e mantidas no balango pelo valor nominal, cm contrapartida d conta de
resultado de contaprestagoes efetivas de operagdes de planos de assistCncia A saide.

A composigao dos valores a receber por idade de vencimento i conforme se scgue:

Varieceo Ererciciod
2017 2016

Atd 90 dias
Hd nais de 90 dias

TOTAL

33.382
551

199

o/"

10/o

66%
4%
4"/"

32.4t0
186

769
34.732 33.435

rcr4ri4'f!|in!
r!.r1d.rr rq.ii,po s trzrr rr0 rore/rax ,5s rr 1627 j]]6

contato@grunitzky.lom.br I www.grunitzky.com.br



e)e nutrtnzxv
J' a"an*i' co^surrona capacraq:o

A quitaqeo do saldo de contas a receber assistencial de mcnsalidade acontece no m6s
subsequente ao lbto gcrador e dessa forma, o maior volume dos saldos em aberto em
2017 ser6liquidado em janeiro de 2018.

(b) Ouaros Creditos d€ Opera+des com Planos de AssisteDcir i Srfde:

Rcfcre-se ir coparticipag6o a receber dos benefici6rios em eventos com assist€ncia
m€dic4 conforme prcvisto no rcgulamcnto do PSI registrado na ANS, respeitando o
limite de R$ 427,68 no mes.

A composigao dos valores a receber por idade de vencimcnto € conforme seguc:

Vsriaceo Ercrcicios
2011 % 2016

Atd 90 dias
He mais de 90 dias

TOTAL

,+.480 720/"

206 36%
1.066 -3%

L248

L l0l
5,152 57% 2.441

A quitagao do saldo de contas a rcceber assistencial de coparticipageo acontece no mes
subsequente ao fato gerador e dessa fbrma, os saldos em aberto em 2017 serAo
liquidados em janeiro de 2018. Em complcmento, vale destacar que houve alteragao de
processo de contabilizageo das coparticipagdes em que passou-se a registar a
recuperagao das despesas, na mesma competencia dc aviso da conta mddica. A
alteracao rcfletiu no saldo de contas a receber com o aumento de R$ 2.481 em 2016
pam R$ 5.752 em 201?, ou seja, no processo atual primeiro se langa a provisio do
saldo de contas a rcceber e no m6s subsequente d processada a cobranga financeira dos
valorcs.

(c) Provisio para Perdas sobre Cr6ditos:

Conlbrme previsto na Resolugao Normativa n' 290 de 281fev.12012, da ANS e
alteragdes posteriores, a provisSo para grrdas sobre crdditos de operag6es com plano
dc safde d constituida sobre valores a rcccber de contratos de beneficidrios com titulos
vcncidos hA mais de 90 dias. Assim, o cdlculo da provisdo considera o saldo a receber
do contrato global com o beneficiiixio quando hii nesse contato, uma fatura vencida hii
mais de 90 dias.

NOTA 5. TiTULOS E CRfDITOS A RECEBER

E$ao compostos da seguinte maneim:
Exercicios

2017 20t6
Crddito de INSS (i)
Crddito com a Patrocinadom
TOTAL

(i) Crddito de INSS (Recuperagoes de despesas)

r8.934
1.577 t.5'17

20.51t 1.577

3elo Honzonto M6
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Diante do exito no proccsso de INSS cota patronal sobre serviqos contratados de
cooperativas de tabalho mddico, em margo de 2015 com aliquota de l5%, conforme
sentenga datada de 23lfev.l2015 e transitada em julgado no dia 12lago./2015, a entidade
iniciou o processo de recuperagao do valor pago desse encargo do periodo de outubro de
2010 atd fevereiro de 2015. Esse montante pago atd competOncia de fevereiro de 2015
corrigido lbi compensado no pagamedto da cota patronal do INSS da entidadc (27,8% -
INSS Patronal, Seguro Acidente do Trabalho e Terceiros) e, totalizou em setembro de
2016 o saldo de R$ 19.5 milh6es. Nesta data. a compensageo bi paralisada e houve o
pedido dc restituiqdo por meio de precarorio.

O precat6rio foi recu$ado pela Procumdoria da Fazenda Nacional e impLrgnado R$ 530
mil do saldo de R$ 19,5 milh6es. A dedugao d justificada por algumas regras de
atualizagao interyretadas de foma incorreta pela entidade e tambdm algumas
inconsistCncias nas GFIP'S declaradas de outubro de 2010 e janeiro de 201l. Contudo, o
saldo de R$ 18,9 milh6es foi inscrito como precat6rio a recebcr pela entidade em junho de
2017. A expectativa d que esse saldo a receber seja honrado pela Uniao nos pr6ximos
exercicios.

Poflanto, nesse saldo de contas a receber de precat6rio hii seguranga e confiabilidade da
exist€ncia do credito que serd liquidado nos proximos exercicios e, tambem hd seguranqa
quanto ao valor que serii recebido e assim, langou-se a provisao cont6bil conforme o valor
da inscrig1o (R$ 18,9 milhdes). pois oconeu modificagdo da posigeo patimonial e ocorrerd
a rcalizageo do efeito caixa nos exercicios subsequentes.

NOTA 6. DEPOSITOS JUDICIAIS

Os depdsitosjudiciais est6o assim compostos:
Exercicios

2011 2016
Ressaroimento ao SUS
Prov. Dv. Liquidar outros
PlsicoFtNS (i)
Taxa Saide Suplementar

TOTAL

NOTA 7. IMOBILIZADO

337

224
7.824

759

308
246

7.406
7tl

9.144 8.671

(i) Relerente ao mandado de segr.rranga impetfado contm Delegacia da Receita Federal relativo a
nao sujeigao ao recolhiniento do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrenres oe suas
atividades, visto que nao se enquadram no conceito de faturamento. Esses valores sao
conigidos mensalmente p€la Selic.

Erercicios
2017

LJquido

2016

LiquidoDepodrtso
Cuslo

ldobilizado

Equipamenb de
infbrmdrica
M6veis e utensilios

h|tdi€o

200/0

1U/o

L l06
|.524

'761

Lll2
345
4t2

BcroHonzonte rG 4r. L Lt. I r.LirrL. 10141 01E fo rif.rr,5511 :i.rrt0
saoPaulo 5P Ar irqp q.i6p. I 0r,.)11rr r.n.irar a15.r16:/ rrr
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No exercicio de 2017 a entidade efetuou. intemamente. estudos Dara vedficar a
possibilidade de determinar novos prazos de vida itil dos bens integrant€s do ativo
imobilizado, consequentemcntc. novas taxas dc d€preciaQao, conforme previsto no CPC-27
- Ativo Imobilizado.

Como resultado deste estudo, a administragio da entidade decidiu por nao alterar os prazos
estimados de vida [til e as taxas aplicadas atd o momento. A presente decisao tambem 6
ratificada pela pequena representatividade do ativo imobilizado no patrim6nio total da
entidade.

NoTA 8. INTANGiVEL
Excrclcios

2011 2016

Beofcitorias em im6veis

TOTAL

Vida 6til d€finid, - 5 anos

Software (i)
TOTAL

200/. , t.t26
3.756 9782.778 1.204

Txanlnlde
Anmrlb€o

"/.
Custo

Aolmuhh
Liquido Liquido

2ovo _]!!!'
13.56t

5.543 8.018 9.906

5,54f, 8.0r8 9.906

(i) Em fevereiro de 2017 o novo ERP da entidade entrou em produQao e em efetiva utilizaQao pela
equipe op€racional. O processo de implantagao contemplou a segregageo de ondas de entregas
cm fungao do volumc dc m6dulos c rotinas customizadas. Ati o final de 2017 somcntc a
primcira onda de implantagao foi concluida, restando para 201li a continuidade do proccsso de
imDlantaceo.

NorA 9. pRovrs6ns tfcxrcls ou lsslsrtNcrA A sA0DE
f,rercicios

2011 20t6
Provisao de Eventos a Liquidar (i)
Provisao de Eventos a Liquidar SUS (ii)
Provisao pam eventos ocorridos e nao avisados (iii)
TOTAL CURTO PRAZO
Provisao de Eventos a Liquidar Longo Prazo (iv)
TOTAL LONGO PRAZO
TOTAL

38.862
2.t36

42.929

'7.542

2.068
29.886

&1.927 39.496
560 554

554560

E4.487 40.050

(i) Provisao para garantia de eventos j6 ocorridos. registmdos conLabilment€ € ainda nao pagos,
cujo registro contiibil € realizado pelo valor integral informado pelo prestador ou bcncficidrio
no momento da apresenkgao da cobranga d entidade Destaca-se ainda que a variagao de
R$ 7.542 em 2016 para R$ 38.862 em 2017 refere-sc i quitaQao dos prestadores de forma
eventual, somente daquelcs prestadores que haviam apresenlado a nota fiscal at6 jlldez./2016
para cobranga, como medida facilitadora para impona9ao dos evcntos a liquidar para o novo
IRP da entidade:
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(ii) A entidade tem registrado nessa conta, cvcntos rolerentcs a ressarcimentos de despesas mddioas

ao StJS:

(iii)Proviseo para l'azer frente ao pagamento dos eventos queje tenham oconido e que nao tenham
sido avisados, constituida com base em metodologia pr6pria, atraves de nota tdcnica atuarial
aprovada pela ANS. AvariagAodaPEONAde2016para20lTnao.demaproximadadeR$13
milhdes 6 justificada pelo reconhecimento dc algumas contas m6dicas fora do m6s do aviso
(dentre elas destacam-se as contas dos prcsladores CASSI, Drogarias, e Unimed's) e tambem o
comporlamenlo da coparticipagao ao bngo do ano; €

(iv)Retbrem-se a causas movidas por benelicidrios do plano, que reivindicam o reembolso e
ampliagAo de coberturas assistenciais nao previstas no rol de procedimentos, eventos em salrde
e inclusao de dependentes nao previstos no regulamento no Plano de Saide Integrado - PSL

NOTA 10. TRJBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHf,R

Sao registrados neste grupo os tributos e valores a rccolher retidos na fontc pagadora,
rcfcrcntes aos servigos mddico-hospitalarcs c administativos. Neste saldo, tambdm seo
apresentados os encargos devidos na folha de sal6rios.

Exercicios
2017 20t6

I RRF

INSS
rssQN
Pts/coFlNs/csLL (D
FCTS

TOTAL

NoTA l l. DfBrros DrrTRsos

lornccedores (i)
Obrigagdes com Pessoal (ii)
TOTAL

452
613

t5'1

i64
96

376
JAJ

33E
7E0

93

1.6t2 1,972

Exercicios
2017 20r6

1.724

1.969
2.404
2.267

3.693 4.671

(i) Composto por valores a pagar aos fbmccedorcs de servigos e de bens administralivos;

(ii) As obrigagSes com pessoal comp6em o valor referente ao abono e os valores provisionados de
fdrias e encareos de firias.

NOTA 12. PROVISoES

ContingGncias con Risco de Perda Provivel

A cntidade constitui provisao para oonting€nciru com biue na opinido de seus assessores
juridicos. Com isso, a entidade provisiona a totalidadc dos processos classificados com
tisco de perda provilvel, a qual considera suliciente para cobdr eventuais perdas
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processuais. Os valores estao garantidos atrav€s de dep6sitos judiciais destacados na Nota
Explicativa n" 6, cujos valores provisionados esEo d€monstBdos a seguir:

Exercicios
2017 2016

Civeis (i)
Prs/colilNs ADM FoRLUZ (ii)
Demais Provisdes de Longo Prazo (iii)
TOTAL

(i) Os processos civeis referem-se iL a$eo da taxa ANS e pam esse processo destaca-se que hi
dep6sito em juizo efetuado pela Forluz antes da cisao e,n outubro de 2010;

Referente ao mandado de seguranga impetmdo contra Delegacia da Receita Federal relatrvo a

nao sujeigao ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre as rcceitas decorrentes de suas

atividades, visto qu€ nao s€ enquadram no conceito dc faturamento. Esses valores sao

corrigidos mensalmente pela SELIC;

Rcfbrc-sc d provisao para Processo de INSS patronal devido na contratageo de aut6nomos.
Destaca-se que. neste processo foi obtida pola Entidade uma liminar judicial. Essa liminar
sustenlou a decisao de suspensao dos pagamentos e somente lanqamento das prolisdes
mensais atd a obtenQao do transito em julgado da sentenga j udicial. Complementa-se que esse

processo apresenta conforme an6lise do advogado, a possibilidade de pe.da possivel e tamb6m
jurisprudencia pacificada sobre o tcma quc tambim i favorevel d opemdom, entretanto, houvc
a decisao conservadom dc sc mantcr o provisionamenlo atd o tlensito em julgado. O fato
justifica o provisionamento dc litigio com possibilidade de perda possivel.

Conting6ncias com Risco de Perda Possivel

A entidade tamb6m possui processos cujas expectativas de perda sao ciassificadas como
possiveis, na opiniio de seus consultores .juridicos. Em 31/dez./2ll'1, o total desses

prooessos, em que constam processos trabalhistas de empregados de empresas terceirizadas
da C€mig Saide e processos civeis rcfcrentes a agdes d9 bencficiariosjunto d opeladora.

A cntidade ndo provisiona os valores cnvolvidos nesses processos, pordm os divulga,
conrorne seguel 

f,xercicio,s
2017 2016

758
7.E24
8.892

7tl
7.406
6.298

17.474 14.415

(ii)

(iD

Trabalhistas

Civeis
TOTAL

2.650
724

1.91 |

2.650 2.635

NOTA 13. PATRJMOMO SOCIAL

Considerando a naturezajuridica da CEMIG SAUDE, seu Patrimonio Social d constituido
oclos suoer6vits e ddficits acumulados.

Adicionalmente destaca-se que os critdrios da margem
Minimo Ajustado estio superiores aos cxigidos pclas
Nacional de Saride Suplementar. Ou seja, csses critdrios

de solvencia e do Patrimonio
normas editadas pela Ag€ncia
foram integmlmente atendidos

dirLr i !r fli.ifair
BetoHorizont€ MG rr: dlir !i r'.,r r,pifir-55f.!irrnr

sio Pa0lo sP Ar Ar !rL
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pela Cemig Saride que estd suficiente nesse quesito da margem de solv€ncia e que, por
meio desse indicador, demonstra capacidado linanceira para a gestao dc suas operagdes.

NOTA 14. TRANSACoES COM PARTES RELACIONADAS

As transagdes efetuadas junto a partes relacionadas sdo realizadas com base em condiq6es
negociadas entre a cntidade e as patrocinadolas.

f,rercicioc

2017 2016

Ativo
Contraprestag6es a receber
Cemig Telecom S.A.
Companhia de Cds de Minas cerais (CASMlc)
Companhia Energetica de Minas Cerais (CEMIC)
Sd Carvalho S.A.
INDI
Efficientia
Fundagdo Forluminas de Seguridade Social
Totsl

Passivo
Contas a pagar
Cemig Telecom S.A.
Fundagao Forluminas de Seguridade Social
Total

Resultrdo
Contraprestaqoes Efetivas
Companhia Energdtioa de Minas cerais (CEMIC)
Cemig Telecom S.A.
Companhia de Gds dc Minas cera;s (GASMIC)
S:i Carvalho S.A.
E ficientia
Fundagao Forluminas de Seguridade Socral

Instituto de Desenvolvimento Integndo
TOTAI

NorA 15. RE( EITAS DE coNTRApREsrAqOEs

Exercicios
2017 2016

225
330

I t.591

,i
249

32.431

230
319

16.2E8

2
l4
22

36.901

t56.367
867

1.245
92
3l

781

293
159.676

165.876
996

t.345
93

830

302
169.475

325
325

5

3t6
321

em
h6

Contraprest4g6es l,iquidas
TOTAL

341.921 317.664

341.927 3r7.664

As receitas de contraprestagoes da entidade foram reajustadas a panir de 2016 e esse
reajuste reflctiu positivamente em 2017. As contmprestacOas sdo cobradas
conformidade com a tabela de cont buigdes dirulgadas em regulanrento e tambdm
segregagao entre a parte cabivel a patrocinadora e a pafie cabivcl ao

i at:?::C: :o .,rr, :r'rt6:r r)a
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apropriageo da receita acontece por
corresponde ao mes-calendririo de I
a partir da data de adesao.
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meio da cobertura mensal e vigencia do contmto que
a 30. No m€s de adesao ao plano hA cobranqa pro rata

NOTA 16. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas seo compostas basicamente por despesas com pessoal pr6prio.
com serviqos de terceiros, com localizaQao 0 I'uncionamento, com tributos, e diversas,
como segue: 

Exercicios
2017 2016

Pessoal(i)
Servigos de Terceiros (ii)
Localizagao e Funcionamento (iii)
Tributos
Despesas Diversas (iv)
TOTAL

20.926
9.543

6.090
405

240

18.025

8.505
4.2t0

4t I

343

31-204 3t.494

(i) O aumento das despesas com pessoal d rellcxo do volume de rescisdes de contmto de trabalho e
reconhecimento de verbas indenizat6rios c. tamb6m. reflexo do volume de horas extras do
corpo de funcionrfuios, devido ao momento de implanBQao do novo sistema em 2017;

(ii) O aumento do sen_'igo de lerceiros i devido e expansao dos pontos de atendimentos na Central
de Relacionamento Telef'6nico (CRD cm dccon€ncia da demanda de ateodimento com o
momento de implantaQao do novo ERPI

(iii) Iniciou-se em 2017 a amortizaQao do novo ERP c o valor desse reconhecimento contibil i de
cerca de R$ 200 mil ao m€s:

(iv) Dcspesas com taxas ANS c despesas com custeb foram os gastos mais expressivos nessa
rubrica em 2017.

NOTA I7. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPORACIONAIS

Exercicios
2017 2016

Outras Receitas Oper. NAo R€lec. Plro, Sside Op.
Receitas c/operag6es Assist€ncia M. Ilosp. (a)
Receitas c/operagSes Assist. Odontoldgica (b)
Outras receitas operacionais (c)

TOTAL

Outms Despesas Op. Nio Relac. Platr. Sride Op. (d)
Desp. com Operag6es Assist. Mddica Hosp.
Despesas com presageo de scrvigos Odontol6gioos

TOTAL

Rf,SULTADO

3.008
6.661

t9.286

5.7l1
8.064
2.222

28.955 16.003

6.318
5.044
9.688

9-650 l4-932

19295 1.071

B.toNorizonte Ma ti.,':,t ij!rr.! ,t5l ::r 1!::
S;o PauLo SP :.
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(a) Refere-se ao repasse das patrocinadoras, rclativo ao inventririo peri6dico e acidente de trabalho,
e a receita do Fundo Complemcntar de Assist€ncia i Saride;

(b) Contribuigoes dos benefici6rios destinados ao plano odontol6gioo (Odontoprev intermediado
pela Cemig Saride);

(c) O aumento em outras receitas operacionais 6 reflexo da proviseo do credito do pr€cat&io,
fruto do processo de INSS I5% dcvido na contratagao de setvigos m€dicos pela Cemig Saide.
o processo de requerimento dc restituigao por meio de precatorio solicitou a recuperagio de
despesas pagas de outubro de 2010 at6 fevereiro de 2015 (esta fltima que 6 a competCncia em
que houve o trensito em julgado do primeiro processo de INSS). O precat6rio foi inscrito na
Unido em.junho dc 2017. O valor inscrito foi de R$ 18,9 milhoes (Vid€ nota nimero 5);

(d) As outras despesas operacionais sao compostas por valorcs de despesa com inventfuio
peri6dico e acidente de tmbalho, despesas com o Fundo Complem€ntar de AssistCncia i Saide
e a despesa com POD (plano odontol6gico).

NOTA 18. RESULTADO FINANCEIRO

Exercicios
2017 2016

R€ceitas
Receitas AplicaQ6es Financeiras
Receitas por rec€bimenlo em atraso

D€sp6as
lmposto sobrc transa96es Financeiras
Despesas Diversas

R.ESI'LTADO FINA-I\ICEIRO

NOTA T9. SEGUROS

A Opcradora contatou, nesse exercicio, seguros para cobrir o risco relacionado d
utilizagao dos scus bens m6veis, contemplando todos os mdveis e uteosilios idegrantes do
patrimdnio registrado no Ativo Imobilizado e seguro de vida em grupo para cobrir os
colaboradores que atualmente trabalham na Operadora.

Para essas coberturas foram contntadas as seguradons:

(i) Porto Seguro Compzurhia de Seguros Gerais para os bens m6veis ap6lice no:

0118.06.29.019-0: e

(ii) Zurich Minru Brasil Seguros S,A. para o seguro de vida em grupo dos colaboradores
ap6lice n': 22561 - Empr0gados; n": 22562 - Aposentados; n": 22563 - Estagiiirios.

NOTA 20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

20.1. Considerac6es Gerais

A entidade participa de operag6es cnvolvendo instrumentos Iinanceiros com o objetivo
financiar suas atividades ou aDlicar seus recursos financeiros disponiveis.

20.849
228

(4.r90)
(e1't)

20.599
222

(3.400)
(r. | 08)

15.910 16Jt3

curiiib. PR rr ! ,1r 1 !)f rrl !:/
3€loHonzonte rLlG lri ,lqrrr rii_":
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Os riscos associados a estes instrumentos sao gerenciados por meio de estratdgias
conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e seguranga. Modelos e inlbrmagdes de
mcrcado sio utiliiados pam cstimar os montantcs dc valor justo, quc podcm divcrgir sc
utilizzdas hiporeses e metodologias diferentes.

Aplicacoes Fitranceirrs: A politica de aplicagoes financciras adotada pcla administragdo
cstabclccc as instituigdcs com as quais a cntidadc podc opcrar. os limites de alocaQeo de

recursos e objetivos. Em 3l/dez-/2017, as aplicagoes financeiras e$ao concentradas em
l'undos. Essa estrutura viabiliza, atrav6s da compra dircta dc ativos linancciros, como
titulos priblicos c privados e quotas dc outros fundos de investimento. o cumprimento da
politica de investimento dos recursos financeiros adotada pela entidade que busca uma
rcntabilidade pr6xima d variaQao do CDl, cm invcstimcntos com alta Iiquidcz c scguranga.

20.2 Gerenciamento de Risco

A entidade est6 exposta a diversos riscos inercntes A natureia de suas operag0cs. I)cntrc os
principais fatorcs dc risco dc mcrcado que podem afctar o ncg6cio da cntidadc, destaca-sc:

Risco de Cr6dilo: O risco de crddito associado ri possibilidade do nao recebimento de
valorcs faturados aos seus associados c patrocinadores 6 atenuado pela caracteristica desta
entidade, demonslrado na nota explicativa "l" e pela possibilidade legal de interrupgeo do
atsndimento aos benelici6rios de planos de saide ap6s dcterminado periodo de
inadimoloncia.

A entidade tambem esr6 sujeita a risco de crddito associado as suas aplicagdes financeiras.
Esse risco d atcnuado pcla rcstrigdo de suas opcragocs a institui9ocs financciras
consideradas de primeira linha pelo mercado e concentraQeo das aplicae6es em titulos
priblicos de renda lixa e curto prazo de vencimento.

NOTA 21. CONCTLTACAO DA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

DeDoNtracio dos Fluxos de Caixa

Conlbrme deteminagio da Ag€ncia Nacional de Sa0de Suplementar, as operadoras de
planos dc saide devem aprescntar a Dcmonstracao do Fluxo de Caixa pelo mitodo direto.
A legislagao vigente detemina d entidade que apresentar a Demonstragao do Fluxo de
Caixa pelo m6todo direto destaque a conciliagio do lucro liquido na demonstrdrgao do
fluxo dc caixa gcrado pclas arividadcs opcracionais.

Ererclcio

2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPf,RACIONAIS
Supenivir (Dificil) do periodo

Ajustas para concilirr o resultrdo:

Variasao da PEONA

Dcprcciaeeo e amorrizceo

Constituigao (Reversao) da provisao para cr6ditos de liquidageo duvidosa

ProvisAo ConlingCncia

Resultado do Periodo Aiustrdo

29.151

l&588

t3.043

2.202

284

3.059

20t6

38.592

4.915

3.430

641

(2.745)

3.649

41-739

contato@grunitzky.com.br wwwgruniuky.com.br
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NOTA 22. REAPRESENTAq;.O DE INFORMAQoES ANTERIORMENTE
APRESENTADAS COM SUBSTITUICAO DAS DEMONSTRACoES
CONTiBEIS ANTERIORMENTE DIVULCADAS

Algumas informag6es das demonstrag6es financeiras anteriormente apresentadas fomm
reapresentadas em confomidade com o NBC TG 23 (R2) - Politicas Contdbeis, Mudanqa
de Estimativa e Retificagao de Erro.

As alteragdes sao oriundas de ajustes identificados no exercicio de 2018, cuja competencia
contibil pertencia ao exercfcio de 2017, os quais a associagio est6 relletindo os efeitos
retrospectivamente em seu balango e sao decorentes, principalmente, de reconlecimentos
de coparticipagao de eventos e cancelamcoto de protocolos e despesas administrativas com
serviqos de terceiros e pessoal, com reflexos nas rubricas de outros cr6ditos de opemt6es
com plano de assist€ncia d sairde, provis6es t€cnicas, tributos e encargos sociais € outos
ddbitos, conforme determinado pelo Conselho Deliberativo.

Os valores reaprcsentados nas demonstragoes contibeis est6o detalhados nas rubricas
contiibeis demostradas a seeuir:

GRUNITZKY'
Audlora cnnsulora CaDacitacao

(Aumento) Dlmlnulflo nos Ativos Op€racionris

Aum€nto (Diminuiclo) nos Passivos Operacionais

Caix8 Liqoido das Alividrdes Opemcionais

(7 t .990\

3t.9t4

1.663

(te.505)

Q0.919)

3.r83

NE ?417 2017

Crdditos de Operac6es com Planos de Assistencia A Saude (i) 40.601 38.443

Passivo NE 2tlt 2011

Reapresentado

ProvisAo D/ Evcntos a Liauidar Outros Preshdores SeN. Assiste ciais (ii) 9 35.4 r4 38.862

Proviseo para Eventos Oconidos e Nao Avisados OEONA) (ii) 9 42.t39 42.929

Tributos e Encaruos Sociais a Recolher aiii) t0 t.707 1.682

D€bilos Diversos (iii) It 4.53E 3.693

Provis6es para Aqdes Judiciais {iv) t2 17.438 t7.4t4

Patrim6nio Social (v) l3 203.952 199.392

DRE NE 2017 2017

Eventos ConlEcidos ou Avisados aii) (288.766) (293.408\

Variacao da Proviseo de Eventos Oconidos e Nao Avisados fii) (t2.2s3) (13.M3)

Despesas Administrativ[5 tiii) l6 (38.074) (37.204)

Resultado (v) 3l.7tl 29.151

cfiiibr PR T,are55a da Lapa tr,o]l,190 FD.e/rai
R. r -!.!. rr:iN.r|L L,r fr flru.!\1r ,!r)b0
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(i) Ajustes referentes d coparticipagao das faturas liberadas fora do m€s de aviso e apos
a contabilizaqao. O etbito da leabertua de Balango na rubrica Participaqao dos
beneficiririos 9m eventos foi um aumento do saldo de 5.752 para 7.910, devido a
contabilizagao dos valores de copanicipagio referente as fatuas nao lberadas no
mesmo mCs dc aviso da conta midica. A erea responsdrvel pela anilise das contas
m6dicas e$A trabalhando na adequagdo do seu processo, para liberar todas as fatwas
no mesmo mCs em que :!s mesmels foram avisadas, pam minimizar essc tipo de eno.

Com isso o quadro da nota de
apresenta-se da seguinte foma:

explicativa de nfmero 4, ref'erenle ao ano de 2017,

NE Exercici(rs

Oensry;F.,lt-v

20t7 -
ReaDres€ptado

34.732
(890)

33.842

34.732
(890)

33.U2

2017

Contrspresbeeo pecuni6ria a receber (a)

Faturas a receber - Pessoajuridica

G) Pruvisao para perdas sobrc c.{dilos (a) c (c)

SUBTOTAL I
Ouaros cr€ditos d€ Op€raq6€s com Pbnos dc
Assistencia i Safde

Participa9ao dos bencticiririos em evcntos (b)

G) Provisao pam perdas sobre creditos (b) e (c)

SUBTOTAL II
TOTAL

4 7.910
(]Js l_)

6.759
LL!_l!)

4.601

40.60r 38.443

(ii) Os ajustes nessas rubricas lbram rql'crcntes a cancelamentos de faturas enviadas
pelos prestadores sem o fisico. Ocorreu diminuigio do saldo da Proviseo de Eventos
a Liquidar no valor de R$ 38.862 para R$ 36.414. Atd junho d€ 2018 a GRP nio
procedia com o cancelamcnto das faturas recebidas sem fisico. Os valores
contabilizados de faturas que a Cemig Saude teve conhecimento, mas nao chegou o
fisico foram de R$ 5.111.661.57 (Bruto), R$ 1.175.975,29 (Glosa) =
R$ 3.935.686,28 (Liquido). Destes R$ 2.483.315,57 sao faturas avisadas em 2017 e

R$ 1.452.370,71 se referem is faturas avisadas em 2018. Consequentemerte houve
queda no valor da PEONA de R$ 42.929 para R$ 42.139, uma vez que devido ,r agao
dos cancelamentos de faturas scm fisico. diminuiu-se a despesa de eventos de
R$ 293.408 para R$ 288.766.

Com isso a nota o quadro da nota explicativa de numero 9, referente ao ano de 2017,
aDresenta-se da sesuinte fbma:

Exercicios

20t72017
ReaDresentado

36.4t4
2.t36

42.t39

36.414Provisao de Eventos a t,iquidar(i)
Provisao de Eventos a Liquidar SUS (ii)
Prov;sao para eventos ocorridos € nno avissdos (iii)
TOTAL CURTO PRAZO
Provisao para Eventos a Liquidarparao SUS (iv)

turnibi Pn .... ,L

seloHonzonr€ MG iri !.d!.,r D.L.rb€L,L
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42.t39

336 560



Prov. para Eventos a Liquidar Outros Prestadores (v),
TOTAL LONCO PRAZO
TOTAL

224

560

8t-249 4t.249

2017 -
Reapre$entado

459
615

113

364
96

2017

452
6t3
t57
364
96

t0

NE

1.707 1.6t2

Erercicioc

Fomecedores (i)
Obrigag6es com Pessoal (ii)
Prog. Assist- e Cult. aos Participantes

TOTAL

Pessoal (i)
Servigos de Terc€iros (ii)
tncalizageo e Funcionamento (iii)
Tributos
Desp€sas Dive6as (iv)
TOTAL

2017 -
Re{prcsentrdo

2.081

2.206
251

2017

t.724
L969

ll 4.53E 3.693

Foi ajustado em 2017 o valor de R$ 238 mil, referente ao contas a pagar da
Contribuigio paxa Previd€ncia Privada, da rubrica de fomecedores para Obrigag6es
com Pessoal, aprcsentando agora sua cofieta classihcagio.

ErerclclosNE
2017-

Rerprdetrtrdo
2t.t65
10.148

6.1l6
405
240

2017

20.926
9.543

6.090

405
240

l6 38.074

fi e nuturrzxv'
AUorona Lonsu@r a Lapacra(4.

560

" (iv) Referem-se ao valor em depositojudicial dos questionamentos em relagao ao Ressarcimento ao
SUS.

(iii) O efeito da reabertura de Balango nessas rubricas se deu devido aos ajustes de
despesas administrativas com servigos dc lcrceiros e de pessoal, de compet€ncia de
2017, nao leconhecidas nesse exercicio anteriormente divulgado, que totalizaram o
montante de R$ 8,14.827,53.

Com isso, os quadros das notas explicativas de nfmerc 10, I I e 16, rcferentes ao ano
de 20 I 7, apresentam-se da seguinte forma:
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(iv) O efeito da reaberture de balango nessa rubrica se deu devido aos valores estomados
de INSS parte empresa calculados sobre a prestagAo de servigos medicos dos
autonomos oriundos dos cancelamentos de fatuas passando de R$ 8.892 para

R$ 8.856.
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(v) Os ajustes citados acima relletiram positivamente no resultado de
29.151 pua 33.71l, e consequentemente no Patdm6nio Social
ajuste no resultado no montante de 4.560.

Devido aos ajustes foi necessifuio ajustar o quadro da conciliagio
p€lo mdtodo indircto, panindo no novo r€sultado.
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