RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO CEMIG SAÚDE
ANO BASE 2019

Aos nossos beneficiários,
colaboradores e patrocinadoras,

A Cemig Saúde apresenta a vocês o relatório de gestão referente ao
ano de 2019. Nele você irá conhecer as ações realizadas no último
ano, as perspectivas futuras e poderá analisar as demonstrações
financeiras da Operadora, bem como conhecer o parecer dos
Auditores Independentes.
Esperamos que a leitura deste material contribua para que você
compreenda os esforços que vêm sendo feitos para gerir o plano
e, mais do que isso, perceba o impacto de sua participação em
meio às ações realizadas.

Boa leitura!
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Quem somos nós?
A Cemig Saúde é uma operadora de autogestão criada em 29
de março de 2010. Nosso principal objetivo é cuidar da saúde
das pessoas que fazem parte do nosso plano. Estamos entre as
maiores operadoras de Minas Gerais e prestamos assistência a
quase 58 mil beneficiários.
Por se tratar de uma empresa sem fins lucrativos, acreditamos
possuir um grande diferencial: temos a possibilidade de oferecer
um serviço personalizado, desenvolvido especialmente para os
beneficiários do plano. Desta forma, promovemos bem-estar
a cada um deles e aos seus dependentes, atingindo o nosso
propósito: cuidar da saúde das pessoas.
Nossa atuação diária é norteada por alguns pilares que nos aju
dam a contribuir positivamente para a vida de nossos beneficiá
rios: sustentabilidade, comprometimento de nossa força de tra
balho, integridade e empatia; bases que nos permitem construir
um plano de saúde de qualidade que nos acompanhará por toda
a vida.

Nosso plano é mantido pelas contribuições de nossas
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)
■ Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi)
■ Sá Carvalho
■ Cemig Saúde
■ Cemig Sim
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O que a diretoria tem a dizer?
2019 foi um ano de grandes lições, mas também de muitos resul
tados. Ao longo destes doze meses, nos permitimos aprender com
as grandes referências do setor, nos apossamos da tecnologia
e suas vantagens e deixamos o lugar comum para apostar em
inovações complexas, mas necessárias. Uma delas foi a nossa
forma de cuidado.
O Conexão Saúde chegou para transformar a atuação no cuidado
de nossos quase 58 mil beneficiários. Por meio dele, agiremos
ativamente, ensinando, empoderando e auxiliando-os a se posi
cionarem como guardiões não só do plano, mas de sua saúde.
Deixamos de ser espectadores e nos tornamos parceiros; sempre
prontos a ajudar, indicar o caminho e garantir não a solução de
doenças, mas a prevenção de males.
No que diz respeito aos resultados financeiros, a Operadora su
perou expectativas, alcançando um bom saldo positivo. Alcançar
esse patamar nos mostra que as ações foram efetivas e reforçam
nosso compromisso com a longevidade do Plano.
Neste documento, relembraremos as medidas, projetos e plane
jamento que geraram os resultados positivos obtidos no último
ano. Eles, de certo, nos servirão como base e inspiração para
fazermos ainda melhor em 2020.
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Cemig Saúde em números

Em 2019, a efetividade no controle de custos assistenciais e
despesas administrativas fez com que a Cemig Saúde colhesse
bons frutos no aspecto financeiro, uma vez que superamos as
metas previstas, conforme observa-se no quadro abaixo:

Ano de 2019
Custo Assistencial PRAS + PGE
Sinistralidade Total
Despesa Administrativa Global
(exceto depreciação e amortização)
EBITDA Fundo PSI
Resultado Final Fundo PSI

Orçado

Realidade

R$ 348 milhões

R$ 346 milhões

91%

90%

R$ 39 milhões

R$ 33 milhões

(R$ 13 milhões)

R$ 16 milhões

(R$ 2 milhões)

R$ 23 milhões
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Resultado de 2019
Resultado Cemig Saúde
(Valores em milhares de reais)
Descrição

2019

2018

378.193

361.104

(336.715)

(334.272)

(35.071)

(37.585)

Resultado Financeiro Líquido

11.410

11.670

Outros Resultados Operacionais

11.038

(984)

28.855

(67)

Contraprestações Líquidas
Eventos Indenizáveis Líquidos
Despesas Administrativas

Superávit (Déficit)

Capacidade financeira
Em 2019, a Operadora demonstrou uma situação satisfatória em
termos de capacidade financeira para a gestão de suas atividades.
Conforme demonstrado no quadro a seguir, a margem de
solvência requerida pela Agência reguladora apresenta saldo
suficiente para garantir pleno acesso dos beneficiários à rede de
prestadores.

Situação da Margem de Solvência monitorada pela ANS
(Valores em milhares de reais)
Posição em: 31/12/2019

Proporcional (a)

Integral (b)

65.934

109.890

Patrimônio Mínimo
Ajustado

229.369

229.369

Suficiente (Insuficiente):

163.435

119.479

Margem de solvência

(a) Situação da Margem de Solvência proporcional na data de 31/12/2019 equivalente
a 72/120 avos;
(b) Situação da Margem de Solvência integral que pode ser constituída até 31/12/2023;
Neste sentido vale esclarecer que a margem de solvência refere-se à suficiência do
patrimônio líquido ajustado conforme as exigências da Agência reguladora. Assim,
a Cemig Saúde apresenta suficiência de recursos para realizar as suas atividades.
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PRINCIPAIS FATOS DE 2019
Custos assistenciais do Plano em 2019
Descrição

Valor

Total da despesa líquida do Programa Referência de Assistência à
Saúde (PRAS).

R$319 milhões

Total da despesa líquida do Programa de Garantias Especiais (PGE).

R$ 27 milhões

PRAS + PGE

R$ 346 milhões

Por meio de relações de confiança e parceria com empresas
competentes é que proporcionamos o cuidado que nossos be
neficiários merecem. Confira, abaixo, o quantitativo da extensa
rede de prestadores da Operadora:
Classe

Quantidade

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS

306

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS ODONTOLÓGICO

22

CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA

34

CLÍNICA DE NUTRICÃO

14

CLÍNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL

3

CLÍNICA FISIOTERAPIA

519

CLÍNICA MÉDICA

1.652

CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR

3

CLÍNICA PSICOLOGIA

72

CONSULTÓRIO

3

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

3

DEPENDÊNCIA QUÍMICA / INTER PSIQUIÁTRICA

4

FISIOTERAPEUTA

98

FONOAUDIÓLOGO

70

HOSPITAL

310

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA

1

LABORATÓRIO

527

LABORATÓRIO/CENTRO DIAGNÓSTICO

3

MÉDICO

1.877

NUTRICIONISTA

91

ODONTOLÓGICO (Bucomaxilo)

11

PLANO ODONTOLÓGICO

1

PSICÓLOGO

353

TERAPEUTA OCUPACIONAL

13

VACINACÃO

1

Total Geral

5.991

Ao todo, são 5.991 prestadores que nos ajudam a promover a
saúde e o bem-estar de cada um de nossos beneficiários.
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Nossos beneficiários
Total de beneficiários
Titulares
Dependentes

57.960
19.711
38.249

Nossos 152 colaboradores trabalharam dia após dia pela ma
nutenção da Operadora. Confira abaixo como são distribuídas as
equipes da Cemig Saúde:
Área

Quantidade

Diretoria

1

Assessoria de Comunicação

4

Assessoria de Governança e Compliance

4

Superintendência de Saúde e Relacionamento

1

Gerência de Relacionamento com Beneficiários

48

Gerência de Relacionamento com Prestadores

36

Gerência de Saúde

12

Saúde 360°

3

Gerência de Controladoria e Finanças

18

Gerência de Recursos Humanos

7

Gerência de Tecnologia e Informação

10

Ouvidoria

3

Total

152

Quando se trata de números, é importante pensar também em
consultas, exames e internações. Em 2019, tivemos:
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Já as internações contaram com uma novidade: a Gestão do
Paciente Internado. Passamos a analisar mais de perto o des
fecho hospitalar, acompanhando principalmente o tempo de
permanência de nossos beneficiários no hospital, a conduta
médica adotada e a ocorrência de eventos adversos, como
quedas, erros de identificação de pacientes, dentre outros.
O acompanhamento das internações trouxe também uma eco
nomia de R$ 1.550.000 reais com mudanças de conduta e princi
palmente com ações de redução do período de internação e
transferência para a Atenção domiciliar (desospitalização).
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Planejamento estratégico
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Revisamos o planejamento estratégico da Operadora, ouvindo
todas as partes relacionadas: beneficiários, prestadores, patro
cinadoras, empregados e conselheiros integrantes do Conselho
Deliberativo e Fiscal da Cemig Saúde. As novas diretrizes, apro
vadas pelo Conselho Deliberativo, guiarão as ações da empresa
nos próximos cinco anos (2020-2025). O Planejamento reúne
os objetivos essenciais para a Operadora, divididos em quatro
grandes eixos de atuação:

■ Sustentabilidade econômico-financeira
■ Novo modelo assistencial
■ Ressignificação da Comunicação e Marca
■ Modelo de gestão e governança corporativa
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Nossas ações são norteadas por um propósito, uma missão e
nossos valores. Estes, não só estão integrados em nosso time,
como fazem parte da rotina dos beneficiários do plano.

Na Cemig Saúde, nós valorizamos a transparência.
Agimos e nos comunicamos com clareza e integridade.
Sempre trabalhamos com o foco na cooperação.
Nos comprometemos uns com os outros para alcançar nossos
objetivos.
Sempre exercitamos a empatia.
Cuidamos das pessoas nos colocando no lugar de cada uma
delas.
Valorizamos a confiança.
Estabelecemos relações sólidas na busca pela excelência no
cuidado.
Temos responsabilidade com o outro.
Atuamos de forma sustentável na promoção do cuidado das
pessoas.
Estes valores nos conduzem à uma direção:
à promoção do seu bem estar.
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Em busca pelo equilíbrio financeiro
Este continua a ser um de nossos principais objetivos. Em nosso
Planejamento Estratégico, continuaremos a implementar ações
para garantir nossa sustentabilidade.

Nosso Modelo Assistencial
Seguimos empenhados em transformar o nosso modelo assistencial a fim de proporcionar o melhor cuidado aos nossos beneficiários.

Em busca da sustentabilidade
Trata-se de um grande objetivo desafio e em nosso Planejamento Estratégico continuaremos a implementar ações que resultem
equilíbrio financeiro.

Todos juntos por um propósito
Nossas equipes seguirão, ao longo dos meses que se seguem,
trabalhando em união para alcançar nosso propósito: cuidar da
saúde das pessoas.
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Organograma Cemig Saúde
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Conexão Saúde e a proposta
de um novo modelo assistencial
O Conexão Saúde é o nosso novo modelo assistencial. Nele os
beneficiários são acompanhados por uma equipe de referência
composta por médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, entre
outros profissionais. Esta equipe de referência é responsável por
fornecer o cuidado à saúde em todos os ciclos de vida (criança,
adolescente, jovem, adulto e idoso) e garantir o atendimento
contínuo e integral.
Por meio deste modelo assistencial, que vem se provando um
aliado valioso na promoção de qualidade de vida e assistência
baseado em empatia e atenção, a Operadora vem auxiliando os
beneficiários em busca pela autonomia na condução de seus
cuidados. Desde a inauguração das duas unidades de Atenção
Primária à Saúde, já atendemos 2.464 pessoas.
Um dos princípios do Conexão Saúde é coordenar a saúde das
pessoas sem que percamos de vista o equilíbrio financeiro que
nos garante a continuidade da Operadora.
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Duas unidades inauguradas
A primeira unidade de Atenção Primária à Saúde ganhou espaço
em nossa sede principal, localizada no bairro Barro Preto, em
Belo Horizonte. E, graças ao seu bom desempenho, realizamos,
em dezembro de 2019, a inauguração de uma segunda unidade,
localizada em frente ao edifício-sede da Cemig, no bairro Santo
Agostinho. O objetivo é que, com a chegada de 2020, possamos
levá-lo a mais beneficiários.

Pesquisa com o beneficiário
Visando a melhoria contínua do plano, realizamos, ao fim de
2018, uma pesquisa de satisfação com nossos beneficiários. Ao
todo, 1.864 beneficiários foram ouvidos. Uma vez apurados os
resultados, demos início a um longo processo que nos levou a
pensar em soluções capazes de aumentar o índice de aprovação,
que alcançou a média de 83%.
A Pesquisa de Satisfação foi um norte que nos indicou os
caminhos a percorrer durante 2019. Por meio dela, identificamos
possibilidades de intervenções para tornar a Operadora mais
assertiva em sua missão de levar saúde às pessoas.
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Instituto Cemig Saúde
Com formato inovador, o Instituto Cemig Saúde foi uma das
novidades de destaque do ano passado. Trata-se de uma pla
taforma digital que leva informações sobre os serviços e todo o
universo do nosso plano de saúde, auxiliando os beneficiários a se
identificarem e agirem como guardiões do plano e de sua saúde.
As instruções são fornecidas por meio de módulos interativos que
são disponibilizados na plataforma. Todos os meses, são inseridos
novos temas, que tornam o aprendizado sobre reembolso,
processos médicos e outros mais leve e acessível.

Blog Viva Mais
O Blog Viva+ nasceu da necessidade de orientar os beneficiários
do plano em quatro diferentes âmbitos: o cuidado coordenado, a
saúde da família, o bem-estar e o Prosaúde Integrado da Cemig.
O Blog é uma ferramenta que oferece informações de qualidade
e visa orientar e conscientizar nossos beneficiários a utilizar os
serviços disponibilizados pela Operadora de forma assertiva e
sustentável.
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Programa de Gestão de Crônicos
O Programa de Gestão de Crônicos - PGC passou por uma refor
mulação. Com o foco em aumentar o seu alcance e torná-lo mais
moderno e eficiente, o incorporamos o serviço ao Conexão Saúde.
Agora, ele é ainda mais completo.
Por meio da mudança, foi possível oferecer um cuidado mais
integral, incluindo os beneficiários que antes não podiam acessar
a forma de cuidado. Além disso, passamos a disponibilizar pro
fissionais de referência capacitados para operar à distância,
proporcionando atendimento em formato digital para todos os
beneficiários que necessitam de tratamento para uma condição
crônica.
Como resultado, expandimos o programa de 83 para 553 cida
des e aumentamos o número de beneficiários atendidos de
3.630 para 5.200.

Transformação Digital
Cultura e organização, tecnologia e conexões. Estes são os pilares
do projeto Transformação Digital da Cemig Saúde, criado para
propor, como o próprio nome já diz, uma verdadeira transformação
na cultura digital na Operadora.
E qual é o objetivo desse projeto? Melhorar a experiência dos
beneficiários, é claro! Por isso, um grupo deles foi reunido para
contribuir com a construção do projeto, trazendo ideias e opiniões
sobre o que precisa ser melhorado.
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Cemig Run
Por solicitação da Diretoria de Gestão de Pessoas da Cemig e com o
patrocínio desta, a Cemig Saúde coordenou a Cemig Run. Por meio
desta corrida, empregados e dependentes das patrocinadoras, bem
como moradores do bairro Santo Agostinho, onde está localizada a
sede da Cemig, puderam se exercitar e participar de um momento
de integração. Mais de 1,5 mil pessoas fizeram parte do evento.

Global Challenge
O compromisso com o bem estar também ocorre do lado de dentro.
Por isso, participamos do desafio Global Challenge, iniciativa que
contabiliza o número de passos e incentiva práticas e escolhas mais
saudáveis aos seus participantes. Por meio dela, a Cemig Saúde
propõe o cuidado com os profissionais que constroem, diariamente,
o nosso plano.

Cemig Saúde Itinerante
No decorrer de 2019, o programa Cemig Saúde Itinerante levou
informação sobre o plano a 374 beneficiários. Viajamos por mais
de 25 cidades, desde Alfenas à Lavras, pro
movendo integração,
esclarecendo dúvidas, ouvindo sugestões e trabalhando para que
todos se sentissem parte desse plano.

i9
A inovação é um tópico sempre presente em nosso cotidiano.
Para incentivar nossos colaboradores a buscar por ela a cada mo
mento, criamos o Programa i9. Por meio dele, os empregados
podem cocriar ideias e soluções para as diversas áreas da empresa,
contribuindo para a nossa melhoria operacional e para a qualidade
dos serviços promovidos pela Cemig Saúde. Essa iniciativa não só
reforça o sentimento de pertencimento do time, como cria espaço
para que aqueles que constroem o plano diariamente proponham
ações que nos ajudaram a cuidar de você.
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Nossas perspectivas para o futuro
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Em 2020, os objetivos da Cemig Saúde vão ao encontro do seu
novo Planejamento Estratégico. Nele, foram atualizadas algumas
metas definidas nos anos anteriores, bem como formuladas
novas diretrizes que definirão as ações da Operadora no futuro.
As propostas contemplam o equilíbrio financeiro, o novo modelo
assistencial, a ressignificação de marca e o modelo de gestão e
governança seguido pela Operadora.
Dentre os focos estabelecidos, a ampliação da atuação de seu
novo modelo assistencial ganha destaque. Isso porque, ao
oferecê-lo aos beneficiários, garantimos não só a real gestão da
saúde das pessoas - nosso propósito - como as instruímos a fazer
uso de suas vantagens de maneira consciente. Este ciclo resulta
em beneficiários mais atentos, que lutarão, em conjunto, pelo
equilíbrio financeiro do plano.
A propagação do Conexão Saúde, novo modelo assistencial,
reforça também o cuidado preventivo, tema de profunda impor
tância para a Cemig Saúde. Este, bem como a gestão financeira
assertiva, a gestão feita de forma mais humanizada e as ações a
serem tomadas para garantir a continuidade da Operadora serão
focos que guiarão nossos passos daqui em diante.
No ano em que celebramos a primeira década de vida, nos
sentimos mais maduros e certos de nosso compromisso em
promover a qualidade de vida e o cuidado empático e acolhedor,
capaz de provocar a real mudança na vida das pessoas.
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Cuidar da saúde
das pessoas.
Este é o nosso
propósito.
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CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG
BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em R$ Mil)
ATIVO
Nota
ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Realizável

2018

316.003

295.608

112

56

315.891

295.552

269.433

251.861

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas

93.498

89.631

Aplicações Livres

175.935

162.230

45.275

41.779

36.567

34.686

Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis

7.318

7.093

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde

1.390

-

Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos Saúde
da Operadora

589

1.723

Bens e Títulos a Receber

594

189

ATIVO NÃO CIRCULANTE

24.177

25.870

Realizável a Longo Prazo

19.182

18.971

Aplicações Financeiras

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

3

4

Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber

Títulos e Créditos a Receber

5

9.062

9.336

Depósitos Judiciais e Fiscais

6

10.120

9.635

-

-

943

874

747

659

747

659

196

215

4.052

6.025

340.180

321.478

Investimentos

Imobilizado

7

Imobilizado de Uso Próprio
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos
Outras Imobilizações

Intangível

8

TOTAL DO ATIVO
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CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG
BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em R$ Mil)
PASSIVO
Nota

2019

2018

96.445

96.330

88.819

88.216

2.497

2.512

Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prestadores
Serviços Assistenciais

44.138

41.599

Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

42.184

44.105

Débitos de Operações de Assistência à Saúde

363

127

Contraprestações/Prêmios a Restituir

145

126

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde

131

-

Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

87

1

403

804

PASSIVO CIRCULANTE

9

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS

Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos Saúde
da Operadora
Provisões

12

19

9

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

10

1.842

2.688

Débitos Diversos

11

4.999

4.486

10.996

21.264

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

9

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

602

580

Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS

372

356

Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prestadores
Serviços Assistenciais

230

224

10.394

20.684

10.394

20.684

232.739

203.884

203.884

170.240

203.884

170.240

28.855

33.644

340.180

321.478

12

Provisões
Provisões para Ações Judiciais

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIOMÔNIO SOCIAL

13

Reservas
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficit Acumulados ou Resultado

TOTAL DO PASSIVO
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CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em R$ Mil)

Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Plano de
Assistência à Saúde

Nota

2019

2018

15

378.193

361.104

378.193

361.104

378.193

361.104

Receitas com Operações de Assistência à Saúde
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos

(336.715)

(334.272)

(338.636)

(332.305)

1.921

(1.967)

41.478

26.832

157

86

23.050

12.463

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar

2.662

3.558

Receitas com Operações de Assistência Odontológica

7.014

6.523

-

72

Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados

16

Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com
Planos de Saúde da Operadora

19

Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual Assistência Médico Hospitalar
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde

19

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos
e Doenças
Provisão para Perdas sobre Créditos
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com
Planos de Saúde da Operadora

19

RESULTADO BRUTO

28

13.374

2.310

(3.864)

(4.309)

(15)

(13)

(4.198)

(4.346)

349

50

(8.306)

(9.225)

52.515

25.847

Despesas Administrativas

18

(35.071)

(37.584)

Resultado Financeiro Líquido

20

11.411

11.670

Receitas Financeiras

15.133

15.448

Despesas Financeiras

(3.722)

(3.778)

Resultado Patrimonial

-

-

Resultado com Seguro e Resseguro

-

-

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

28.855

(67)

RESULTADO LÍQUIDO

28.855

(67)
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CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em R$ Mil)

Reserva de Retenção
de Superávit /
Absoração de Déficits

Superávit (Deficit)
Apurado

TOTAL

203.951

-

203.951

(67)

(67)

(67)

67

-

203.884

-

203.884

28.855

28.855

28.855

(28.855)

-

232.739

-

232.739

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Destinação do Resultado:
Déficit do Exercício
Reversão de Reservas por Déficit

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Destinação do Resultado:
Superávit do Exercício
Constituição de Reservas por Superávit

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em R$ Mil)

2019

2018

Superávit (Déficit) do Exercício

28.855

(67)

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

28.855

(67)
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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 2019 E 2018
(Em R$ Mil)

Nota

2019

2018
(Reclassificado)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+)

Recebimento de Planos de Saúde

381.178

358.945

(+)

Resgate de Aplicações Financeiras

495.692

412.014

(+)

Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras

7.995

4.475

(+)

Outros Recebimentos Operacionais

59.720

69.019

(-)

Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde

(384.502)

(369.909)

(-)

Pagamento de Pessoal

(12.476)

(14.548)

(-)

Pagamento de Serviços de Terceiros

(13.979)

(15.822)

(-)

Pagamento de Tributos

(20.523)

(21.664)

(-)

Pagamento de Aluguel

(984)

(1.102)

(-)

Aplicações Financeiras

(509.725)

(412.375)

(-)

Outros Pagamentos Operacionais

(2.088)

(9.005)

308

28

(199)

(97)

(53)

(13)

(252)

(110)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

56

(82)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

56

(82)

CAIXA - Saldo Inicial

56

138

CAIXA - Saldo Final

112

56

Ativos Livres no Início do Período

162.286

155.907

Ativos Livres no Final do Período

176.047

162.286

13.761

6.379

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

23

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-)

Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros

(-)

Pagamento Relativo ao Ativo Intangível
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES
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CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOPERÍODO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPARATIVAS COM O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em R$ Mil)

NOTA 1 CONTEXTO OPERACIONAL
A CEMIG SAÚDE (“Entidade”) é uma associação sem fins lucrativos, constituída em
Assembleia Geral de 29/03/2010, pelas patrocinadoras: (i) Companhia Energética
de Minas Gerais – CEMIG; (ii) CEMIG Distribuição S.A.; (iii) CEMIG Geração e
Transmissão S.A.; (iv) Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ;
(v) Companhia de Gás de Minas Gerais S.A. - GASMIG; (vi) CEMIG Telecom S.A.;
(vii) e Sá Carvalho S.A. Após sua constituição, as patrocinadoras Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI e Efficientia passaram a
integrar também este Grupo de Entidades. A Entidade está domiciliada no Brasil,
na Avenida Barbacena 472, 4º ao 8º andar, e 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 por meio 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 01/07/2010, a CEMIG SAÚDE iniciou suas atividades administrativas. A partir de
01/10/2010, após aprovação da ANS, por meio do Ofício 2626/2010/GGEOP/DIPRO/
ANS, de 16/09/2010, houve a transferência da carteira de beneficiários do plano de
saúde 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 Suplemen
tar - ANS, sob o nº 443959037 e 41750-5 o registro da operadora, e, é composto de
dois programas:
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■ Programa de Referência de Assistência à Saúde - PRAS: referente à
cobertura assistencial nos segmentos ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia; e
■ Programa de Garantias Especiais - PGE: referente ao reembolso parcial
de despesas assistenciais com odontologia, medicamentos, ótica e
outros.

Em DEZEMBRO DE 2019, a CEMIG SAÚDE possui 57.960 beneficiários (59.072 em
DEZEMBRO DE 2018).
É entendimento da Administração e de seus Consultores Jurídicos especializados
nos aspectos tributários que, considerando as atividades desenvolvidas pela
Entidade:
■ A entidade goza de isenção fiscal em relação ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica-IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro LíquidoCSLL, nos termos do artigo 15 da Lei nº 9.532/1997.
■ A entidade goza de isenção em relação à COFINS relativa às suas ativi
dades próprias, nos termos do artigo 14, inciso X da Medida Provisória
n.º 2.158-35/2001, estando obrigada ao recolhimento da contribuição
ao PIS sobre a folha de salários, nos termos do artigo 13, inciso IV da
Medida Provisória nº 2.158-35/2001.
■ A entidade não apresenta base de cálculo para recolhimento do ISSQN
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, justificando-se essa
condição pelos seguintes motivos:
(i) Os valores recebidos dos beneficiários pela intermediação dos servi
ços de assistência à saúde são integralmente repassados aos presta
dores de serviços médicos, nos termos da disposição estatutária.
Assim não há base tributável para a incidência do referido imposto.
(ii) As receitas advindas das Patrocinadoras não se configuram como
pagamentos por prestação de serviços e, portanto, não se configura
o critério material para incidência do ISSQN.
(iii) Os pagamentos por contratos de “intercâmbio eventual por res
ponsabilidade assumida” também não configuram prestação de
serviço.
(iv) Os valores recebidos a título de atendimento de saúde ocupacional
não configuram prestação de serviço, mas mera intermediação da
prestação.
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NOTA 2 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 	 Base de Apresentação
As demonstrações contábeis referentes ao período findo em 31/12/2019 foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com
preendem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as inter
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e em
conformidade às normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde.
Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 – Apre
sentadas para fins de comparabilidade.
A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo com
modelo padrão estabelecido pela ANS. A conciliação da atividade operacional,
pelo método indireto está demonstrada na Nota Explicativa nº 23.

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 com
petência 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 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), calculada por
metodologia própria, conforme RN 393/15 e suas alterações, cuja Nota
Técnica Atuarial foi submetida e aprovada pela ANS em 30/09/2013.
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2.2.2 Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensu
ração 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.
As aplicações financeiras são avaliadas ao seu valor justo (vide Nota Explicativa nº 3).

2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos represen
tativos 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 assis
tencial.
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 Relac. Com Planos de
Saúde da Operadora
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representa
tivos dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contra
partida à conta de Receitas não relacionadas ao plano de saúde da Operadora.
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A provisão para perdas sobre créditos com operações não relacionadas ao plano 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.

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 7.
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.

2.2.8 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconheci
mento 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 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° 8).

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.
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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 presente
decorrente de evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.

2.2.11 Provisões Técnicas
São calculadas com base em metodologia própria (conforme estabelecida pela
RN ANS nº 393/15 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.

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 divulgadas
em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas
remotas não são provisionados nem divulgados; e
c) Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independente da
avaliação sobre as probabilidades de êxito.
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NOTA 3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
a) Garantidoras de Provisões Técnicas
Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

-

89.631

BTG Pactual

79.409

-

Banco Itaú

14.089

-

93.498

89.631

Bradesco BNP Paribas (c)

175.935

162.230

Subtotal

175.935

162.230

269.433

251.861

Caixa Econômica Federal

Subtotal (a) e (b)
b) Livres

TOTAL

(a) A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras
que lastreiam provisões técnicas, cuja movimentação segue regras es
tabelecidas pela ANS, (vide Nota Explicativa nº 9). Em setembro/2019,
houve resgate dos recursos vinculados do Fundo gerido pela Caixa
Econômica Federal e transferidos (aplicados) para o BTG Pactual e
Banco Itaú. Tal operação foi realizada com foco no aumento da renta
bilidade dos fundos vinculados.
(b) Lastro e Vinculação das Provisões Técnicas por meio de Ativos Garan
tidores.

Situação da Vinculação e Lastro de Ativos Garantidores

31/12/19

31/12/18

Provisão de Eventos a Liquidar (PEL) SUS e Prestadores
(Conhecidos a mais de 60 dias)

5.934

9.858

Provisão de Eventos a Liquidar (PEL) SUS e Prestadores
(Conhecidos até 60 dias)

40.700

34.253

Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

42.184

44.105

Saldo de Provisões Técnicas a Vincular e Lastrear

88.818

88.216

Saldo de Aplicações Garantidores de Provisões Técnicas

93.498

89.631

Suficiência de Vinculação
(PEONA + PEL conhecida a mais de 60 dias)

45.380

35.668

4.680

1.415

Suficiência de Lastro
(PEONA + PEL conhecida a mais de 60 dias + PEL conhecida até 60 dias)
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A operadora apresenta suficiência de vinculação e de lastro dos Ativos Garanti
dores, necessários para cobrir os saldos das provisões técnicas.
Destaca-se que os saldos das provisões técnicas podem ser influenciados por diversos fatores, como: (i) inflação médica ; (ii) aumento da idade etária (envelhecimento) da carteira de beneficiários; (iii) alterações do roll mínimo de cobertura
pela agência reguladora; (iv) fatores climáticos como por exemplo: o tempo mais
frio e seco em determinado período do ano; (v) patologias que atingem um grande grupo de pessoas, como por exemplo: o surto de dengue; (vi) prazo contratual
praticado com os prestadores da rede credenciada de 90 dias, contados a partir da
ocorrência do atendimento ou procedimento médico, para a sua efetiva cobrança
(apresentação) para a operadora; e (vii) volume dos serviços médicos (produção
médica) requerido pelos beneficiários em cada competência; dentre outros fatores. Esses fatores podem gerar sazonalidades no saldo das provisões técnicas.
Dessa forma, a operadora é conservadora e trabalha na gestão de seus investi
mentos vinculados, garantidores das provisões técnicas, com saldo excedente e
suficiência de recursos. Tal prática tem como foco garantir o saldo mínimo exi
gido conforme normas e vigentes e também, foco em absorver eventuais conse
quências negativas de fatos sazonais que possam aumentar o saldo das provisões
técnicas de um período para outro.
(c) As reservas livres da CEMIG SAÚDE atualmente estão aplicadas no Fundo FIC
Pampulha, fundo de investimento da Cemig e suas controladas e coligadas e
também da patrocinada Cemig Saúde, e que tem característica de renda fixa e
segue a política de aplicações da patrocinadora. Os recursos destinados ao fundo
de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos
de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, com prazos de liquidez diversi
ficados, aderentes às necessidades dos fluxos de caixa dos cotistas. 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.
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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:

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

37.404

36.010

(837)

(1.324)

36.567

34.686

Participação dos beneficiários em eventos (b)

8.490

8.246

(-) Provisão para perdas sobre créditos (b) e (d)

(1.172)

(1.153)

SUBTOTAL II

7.318

7.093

Contraprestação por Corresponsabilidade Assumida (c)

1.672

-

(-) Provisão para perdas sobre créditos (c) e (d)

(282)

-

Subtotal III

1.390

-

45.275

41.779

Contraprestação pecuniária a receber
Faturas a receber - Pessoa jurídica (a)
(-) Provisão para perdas sobre créditos (a) e (d)
SUBTOTAL I
Outros créditos de Operações com Planos de Assistência à
Saúde

Contraprestação por Corresponsabilidade Assumida

TOTAL

(a) Contraprestações pecuniárias a receber:
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 Provisão para Prêmios e Contraprestações Pagas e Não Ganhas (PPCNG) e,
apropriadas no resultado como contraprestações efetivas de operações de planos
de assistência à saúde, conforme a concessão da cobertura do risco contratada
pelo beneficiário. Ressalta-se que a cobertura mensal do risco do produto da ope
radora, equivale ao mês calendário, de 1 a 30, assim inexistindo vigência iniciando
em um mês e se encerrando no mês subsequente.
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A composição dos valores a receber por idade de vencimento é conforme se segue:

Variação

Posição em:

31/12/2019
A vencer

31/12/2018

36.158

4%

34.820

Até 90 dias

418

-1%

423

Há mais de 90 dias

828

8%

767

37.404

4%

36.010

TOTAL

A quitação do saldo de contas a receber assistencial de mensalidade
acontece no mês subsequente ao fato gerador e dessa forma, grande
parte do saldo em aberto em 31/12/2019 será liquidado em janeiro/2020.

(b) Outros créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde:
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$ 459,93 no mês.

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

A vencer
Até 90 dias
Há mais de 90 dias
TOTAL

Posição em:

31/12/2019

%

31/12/2018

7.251

4%

6.944

78

-73%

289

1.161

15%

1.013

8.490

3%

8.246

A quitação do saldo de contas a receber assistencial de coparticipação acontece
no mês subsequente ao fato gerador e dessa forma, grande parte do saldo em
aberto em 31/12/2019 será liquidado em janeiro/2020.
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(c) Contraprestação por Corresponsabilidade Assumida:
Refere-se a recuperação das despesas assistenciais decorrentes do atendimento
a beneficiários de outras operadoras em que se mantém contrato de intercâmbio
eventual ou reciprocidade. O atendimento desses beneficiários é registrado em
conformidade com a RN 430/2017. A modalidade de cobrança dessa operação
com as demais operadoras, em que se mantém contrato de intercâmbio eventual
ou reciprocidade, é de pós pagamento. A data de contabilização da emissão da
contraprestação ocorre na mesma competência de reconhecimento (ou aviso) da
conta médica pelo prestador de serviços de saúde.

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

31/12/2019
A vencer

1.470

Até 90 dias

113

Há mais de 90 dias

89

TOTAL

1.672

A operadora adequou os seus processos de contabilização e saldos contábeis das
operações de compartilhamento de risco, em conformidade com a RN 430/2017 a
partir do exercício de 2019.

(d) Provisão para Perdas sobre Créditos:
Conforme previsto na Resolução Normativa nº 435 de 23/11/2018, da ANS, a provisão
para perdas sobre créditos de operações com plano de saúde é constituída sobre
valores a receber de contratos de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90
dias. Assim, o cálculo da provisão considera o saldo a receber do contrato global
com o beneficiário quando há nesse contrato, uma fatura vencida a mais de 90
dias.
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NOTA 5 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
Estão compostos da seguinte maneira:

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Crédito de INSS (i)

9.062

9.336

TOTAL

9.062

9.336

(i) Crédito de INSS (Recuperações de despesas)

Diante do êxito no processo de INSS cota patronal sobre serviços contratados
de cooperativas de trabalho médico, em março de 2015 com alíquota de 15%,
conforme sentença datada de 23/02/2015 e transitada em julgado no dia 12/08/2015,
a entidade iniciou o processo de recuperação do valor pago desse encargo do
período de outubro/2010 até fevereiro/2015. Esse montante pago até competência
de fevereiro/2015 corrigido foi compensado no pagamento da cota patronal do
INSS da entidade (27,8% - INSS Patronal, Seguro Acidente do Trabalho e Terceiros) e,
totalizou em setembro/2016 o saldo de R$ 19,5 milhões. Nesta data, a compensação
foi paralisada e houve o pedido de restituição por meio de precatório.
O precatório foi recursado pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) e
impugnado R$ 530 mil do saldo de R$ 19,5 milhões. A dedução é justificada por
algumas regras de atualização interpretadas de forma incorreta pela entidade
e também algumas inconsistências nas GFIP’s declaradas de outubro/2010 e
janeiro/2011. Do saldo de R$ 18,9 milhões registrado em 2017, foi recebido o valor
de R$ 11,8 milhões em junho de 2018.
Em 2019, houve uma dedução do valor a receber lançada pela Receita Federal
de R$ 671 mil, nos valores principais inscritos em 2017. Essa dedução, é devido ao
processo operacional de entrega das GFIP’s, incipiente e ineficiente, no período de
2014 até 2018. Nesse processo não havia o armazenamento e ou arquivamento das
memórias de cálculo e de informações das GFIP’s de forma racional e organizada
e, por conta disso, não foi possível a entidade questionar a dedução lançada,
portanto, sendo abdicado o questionamento de tal dedução pela Cemig Saúde.
Em 31/12/2019, o saldo apresentado de R$ 9 milhões refere-se ao valor residual a
receber do crédito do precatório com atualização da SELIC acumulada para a data
de 31/12/2019. Conforme relatório da assessoria jurídica, espera-se que o alvará para
recebimento do recurso seja expedido na competência de março/2020.
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NOTA 6 DEPÓSITOS JUDICIAIS
Os depósitos judiciais estão assim compostos:
Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Ressarcimento ao SUS

372

356

Prov. Ev. Liquidar outros

230

224

8.320

8.107

1.188

948

10

-

10.120

9.635

PIS/COFINS (i)
Taxa Saúde Suplementar
Trabalhista
TOTAL

(i) Referente ao 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. Esses valores são corrigidos mensalmente pela Selic.
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NOTA 7 IMOBILIZADO

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Tx. Depreciação
Acumulada %

Custo

Depreciação
Acumulada

Líquido

Equipamento de
informática

20%

1.396

(1.000)

396

368

Móveis e utensílios

10%

1.569

(1.218)

351

291

Benfeitorias em imóveis
de terceiros

20%

1.206

(1.010)

196

215

4.171

(3.228)

943

874

Líquido

Imobilizado

TOTAL

No período ora evidenciado, a entidade efetuou, internamente, estudos para
verificar a possibilidade de determinar novos prazos de vida útil dos bens in
tegrantes 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.
A presente decisão também é ratificada pela pequena representatividade do
ativo imobilizado no patrimônio total da entidade.
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NOTA 8 INTANGÍVEL

Posição em:
31/12/2019
Tx anual de
Amortização %

31/12/2018

Custo

Amortização
Acumulada

Líquido

13.596

(9.544)

4.052

6.025

13.596

(9.544)

4.052

6.025

Líquido

Vida útil definida – 5 anos
Software
TOTAL

20%
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NOTA 9 PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA
A SAÚDE

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

43.798

41.599

2.497

2.512

42.184

44.105

340

-

88.819

88.216

Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS (v)

372

356

Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores (vi)

230

224

TOTAL LONGO PRAZO

602

580

89.421

88.796

Provisão de Eventos a Liquidar (i)
Provisão de Eventos a Liquidar SUS (ii)
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iii)
Provisão de Eventos a Liquidar Corresp.Assumida (iv)
TOTAL CURTO PRAZO

TOTAL

(i) 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 beneficiário no momento
da apresentação da cobrança à entidade;
(ii) A entidade tem registrado nessa conta, eventos referentes a ressarcimentos de despesas médicas ao
SUS;
(iii) Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido
avisados, constituída com base em metodologia própria, através de nota técnica atuarial aprovada pela
ANS.
(iv) Refere-se a provisão dos eventos conhecidos e a liquidar de atendimentos a beneficiários de outras
operadoras em que se mantém contrato de intercâmbio eventual ou reciprocidade. Este saldo
está registrado em conformidade com a RN 430/2017. A operadora adequou os seus processos de
contabilização e saldos contábeis das operações de compartilhamento de risco, em conformidade
com a RN 430/2017 a partir do exercício de 2019, portanto, inexistindo saldo no grupo de eventos a
liquidar (Grupo 2.1.1 do plano de conta padrão) no exercício findo em 31/12/2018 dessa operação de
corresponsabilidade assumida.
(v) Referem-se ao valor em deposito judicial dos questionamentos em relação ao Ressarcimento ao SUS.
(vi) Referem-se a causas movidas por beneficiários do plano, que reivindicam o reembolso e ampliação
de coberturas assistenciais não previstas no rol de procedimentos, eventos em saúde e inclusão de
dependentes não previstos no regulamento no Plano de Saúde Integrado – PSI.
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NOTA 10 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
São registrados neste grupo os tributos e valores a recolher retidos na fonte paga
dora, referentes aos serviços médico-hospitalares e administrativos. Neste saldo,
também são apresentados os encargos devidos na folha de salários.

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

IRRF

386

435

INSS

503

1.078

ISSQN

429

361

PIS/COFINS/CSLL

436

577

88

237

1.842

2.688

FGTS
TOTAL

A redução dos saldos de tributos retidos na fonte pagadora e também, redução
dos saldos dos encargos devidos na folha de salários é decorrente de: (i) controle
efetivo do custo assistencial de 2019 que refletiu na redução do volume de paga
mentos assistenciais e por consequência, redução no volume de retenções de
IR, ISSQN, e PCC (PIS/COFINS/CSLL); (ii) redução do saldo a pagar de INSS na
contratação de autônomos, por conta do trânsito em julgado da decisão liminar
que garantia o não recolhimento do encargo (detalhado na Nota 12). No saldo
de 2018 havia saldo de INSS 20% de autônomos que seriam melhores alocados
como passivos contingentes, contudo, constava uma competência alocada inde
vidamente no curto prazo como INSS a pagar. Em 2019 não há o efeito de tal
alocação; e (iii) redução do volume de multas rescisórias de FGTS 50% no mês
de dezembro/2018 para o mês de dezembro/2019. Ao final de 2018 ocorreu uma
rescisão com saldo expressivo e sazonal, que influenciou no aumento do saldo de
FGTS a pagar daquela competência.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO CEMIG SAÚDE

|

ANO BASE 2019

47

NOTA 11 DÉBITOS DIVERSOS

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Fornecedores (i)

2.359

2.273

Obrigações com Pessoal (ii)

2.640

1.921

-

292

4.999

4.486

Prog. Assist. e Cult. aos Participantes
TOTAL

(i) Composto por valores a pagar aos fornecedores de serviços e de bens administrativos;
(ii) As obrigações com pessoal apresentam os valores provisionados de férias, 13º salário e encargos devidos
nas provisões.
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NOTA 12 PROVISÕES
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 valores estão garantidos através de depósitos
judiciais destacados na Nota Explicativa nº 6, cujos valores provisionados estão
demonstrados a seguir:

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Ações trabalhistas

19

9

Total

19

9

Cíveis (i)

2.074

948

PIS/COFINS ADM FORLUZ (ii)

8.320

8.107

-

11.629

Total Não Circulante

10.394

20.684

Total das Provisões

10.413

20.693

Circulante

Não Circulante

INSS patronal na contratação de pessoas físicas (iii)

(i) Dentre os processos cíveis, destaca-se o processo mais expressivo sobre o questionamento da taxa de
saúde suplementar ANS (com saldo superior a R$ 1 milhão em 31/12/2019) e para esse processo, existe
depósito em juízo efetuado pela Forluz antes da cisão em outubro de 2010.
(ii) Referente ao 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. Esses valores são corrigidos mensalmente pela Selic.
(iii) Refere-se a provisão para Processo de INSS patronal devido na contratação de autônomos. Destaca-se
que, neste processo foi obtido pela Entidade uma liminar judicial em novembro/2014.
Essa liminar sustentou a decisão de suspensão dos pagamentos e somente lançamento das provisões
mensais até a obtenção do trânsito em julgado da sentença judicial. Complementa-se que esse processo
apresenta provável êxito, conforme análise do advogado e também, há jurisprudência pacificada sobre
o tema que também é favorável a operadora. Entretanto, houve a decisão conservadora de se manter
o provisionamento até o trânsito em julgado. O fato justifica o provisionamento deste litígio com
possibilidade de perda possível.
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Em outubro/2019, houve o trânsito em julgado da decisão favorável a Cemig Saúde
e assim, o saldo da provisão foi revertido. O valor da reversão foi de R$ 12,7 milhões
(Este saldo revertido compreende a constituição de provisão ao longo de 2019).

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. Esses processos são
de cunho trabalhistas de empregados de empresas terceirizadas da Cemig Saúde
e processos cíveis referentes a ações de beneficiários junto à operadora.
A entidade não provisiona os valores envolvidos nesses processos, porém os
divulga, conforme segue:

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

259

760

Cíveis

7.790

6.776

TOTAL

8.049

7.536

Trabalhistas
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NOTA 13 PATRIMÔNIO SOCIAL

Considerando a natureza jurídica da CEMIG SAÚDE, seu Patrimônio Social é
constituído pelos superávits e déficits acumulados.
Adicionalmente destaca-se que os critérios da margem de solvência e do Patri
mônio Mínimo Ajustado estão superiores aos exigidos pelas normas editadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, esses critérios foram
integralmente atendidos pela Cemig Saúde que está suficiente nesse quesito da
margem de solvência e que, por meio desse indicador, demonstra capacidade
financeira para a gestão de suas operações.
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NOTA 14 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As transações efetuadas junto a partes relacionadas são realizadas com base em
condições negociadas entre a entidade e as patrocinadoras.

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

330

372

34.187

33.996

25

25

INDI

-

-

Efficientia

-

14

302

283

34.844

34.690

Fundação Forluminas de Seguridade Social

222

291

Total

222

291

181.503

166.686

1.381

1.362

Sá Carvalho S.A.

96

88

Efficientia

19

30

Fundação Forluminas de Seguridade Social

922

869

Instituto de Desenvolvimento Integrado

336

297

184.257

169.332

Ativo
Contraprestações a receber
Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG)
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)
Sá Carvalho S.A.

Fundação Forluminas de Seguridade Social
Total

Passivo
Contas a pagar

Resultado
Contraprestações Efetivas
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)
Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG)

TOTAL
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NOTA 15 RECEITAS DE CONTRAPRESTAÇÕES

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Contraprestações Líquidas

378.193

361.104

TOTAL

378.193

361.104

As contraprestações são cobradas em conformidade com a tabela de contribuições divulgadas em regulamento e também há segregação entre a parte cabível
a patrocinadora e a parte cabível ao participante. A apropriação da receita acontece por meio da cobertura mensal e vigência do contrato que corresponde ao mês
calendário de 1 a 30. No mês de adesão ao plano há cobrança pro-rata a partir da
data de adesão.
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NOTA 16 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS.

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Eventos Indenizáveis Líquidos

338.636

332.305

TOTAL

338.636

332.305

Os eventos indenizáveis compreendem os eventos dos beneficiários da operadora incorridos na rede contratada de prestadores de serviços de saúde; rede própria
do centro de promoção à Saúde (CPS) situado na Avenida Barbacena, 472, décimo
segundo andar; rede contratada por meio de intercâmbio eventual ou reciprocidade; rede pública (SUS) e reembolsos de gastos assistenciais dos beneficiários
em conformidade com o regulamento do pro-saúde integrado (PSI).
Em 2019, os eventos são detalhados quanto a sua segmentação conforme des
crito na tabela a seguir:

Eventos

Glosas

Coparticipação

Consultas

33.855

(876)

(9.389)

-

23.590

Exames

69.714

(2.064)

(15.609)

-

52.041

Terapias

12.208

(112)

(125)

-

11.971

Internação

162.173

(11.462)

(1.498)

-

149.213

Atendimentos
Ambulatoriais

44.881

(2.101)

(5.457)

-

37.323

Demais despesas

79.987

(1.026)

(15.237)

(323)

63.401

-

-

-

1.097

1.097

402.818

(17.641)

(47.315)

774

338.636

SUS
Total
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Demais
Eventos/
Deduções

Eventos Brutos
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NOTA 17 INFORMAÇÕES SOBRE CORRESPONSABILIDADE
CEDIDA E CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA
EM 2018 E 2019.
Os saldos acumulados nos anos de 2018 e 2019 decorrentes das operações de
compartilhamento de risco (cedida e assumida), seguem detalhados nos quadros:

Corresponsabilidade Cedida:
Corresponsabilidade Cedida
em Preço Pós-Estabelecido

Contraprestações de Corresponsabilidade Cedida
de Assistência médico-hospitalar

2018

2019

Cobertura Assistencial com preço pós-estabelecido

14.004

11.151

2.6 - Planos Coletivos Empresariais depois da Lei

14.004

11.151

Total

14.004

11.151

Eventos da Operadora e Eventos reconhecidos
por corresponsabilidade assumida:

Eventos/Sinistros conhecidos ou avisados de
assistência à saúde médico hospitalar

1 - Cobertura Assistencial com Preço
Preestabelecido
1.6 - Planos Coletivos Empresariais depois
da Lei

Carteira Própria
(beneficiários da
operadora)
2018

2019

330.792

335.386

330.792

335.386

2 - Cobertura Assistencial com Preço PósEstabelecido
2.6 - Planos Coletivos Empresariais depois
da lei
Total

330.792

335.386

Corresponsabilidade
Assumida
(beneficiários de outras
operadoras)
2018

2019

2.438

2.153

2.438

2.153

2.438

2.153

As operações de compartilhamento de risco da operadora em que se mantém
contrato de intercâmbio eventual ou reciprocidade são registradas em confor
midade com a RN nº 430/2017. A contratação do plano (coletivo empresarial)
pelos beneficiários da Cemig Saúde ocorre na modalidade de pré-pagamento e
os contratos com as demais operadoras para compartilhamento de risco ocorrem
por meio de pós-pagamento, tanto para a corresponsabilidade cedida quanto
para a corresponsabilidade assumida.
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NOTA 18 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, como segue:

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Pessoal

21.362

21.395

Serviços de Terceiros

8.288

9.909

Despesas Gerais

3.164

3.992

Depreciação e Amortização

2.257

2.288

35.071

37.584

TOTAL
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NOTA 19 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

Receitas c/ operações Assistência M. Hosp. (a)

2.662

3.558

Receitas c/ operações Assist. Odontológica (b)

7.014

6.523

13.374

2.382

23.050

12.463

6.082

7.757

5.166

5.727

922

50

12.170

13.534

10.880

(1.071)

Outras Receitas Oper. Não Relac. Plan. Saúde Op.

Outras receitas operacionais (c)
TOTAL
Outras Despesas Op. Não Relac. Plan. Saúde Op. (d)
Desp. com Operações Assist. Médica Hosp. (e)
Despesas com prestação de serviços Odontológicos
Outras Despesas Operacionais
TOTAL
RESULTADO

(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 (Odontoprev intermediado pela
Cemig Saúde);
(c) Houve em outubro/2019 reversão da provisão para contingência judicial do processo sobre INSS 20% cota
patronal de autônomos, prestadores de serviços assistenciais na ordem de R$ 12,7 milhões;
(d) 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).
(e) Dentre as despesas com operações de assistência à saúde médico-hospitalares, constam as despe
sas com programas de promoção à saúde e prevenção de doenças (PROMOPREV) que totalizaram
R$ 4,1 milhões em 2019 (R$ 4,3 milhões em 2018). Tais gastos com PROMOPREV, em conformidade com
o anexo da Instrução Normativa Conjunta (INC) número 7/2012, podem compreender: (i) contratação de
novos profissionais; (ii) contratação de empresa terceirizada; (iii) contratação de serviços de consultoria;
(iv) salários, honorários, encargos e benefícios dos profissionais envolvidos; (v) treinamento e capacitação
desses profissionais; (vi) despesas com sistemas de informação para o monitoramento; (vii) despesas
e investimentos em infraestrutura (alugueis, equipamentos, materiais, luz, gás, telefone, internet,
etc); (viii) elaboração do material educativo e kits para os beneficiários participantes; (ix) despesas
com medicamentos; (x) despesas referentes a material publicitário e marketing; todos esses voltados
especificamente para a realização e desenvolvimento do PROMOPREV.
Os PROMOPREV’s desenvolvidos pela entidade são todos registrados na agência reguladora, contudo,
nenhum é aprovado.
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NOTA 20 RESULTADO FINANCEIRO

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

14.494

14.971

639

477

3.549

3.610

173

168

11.411

11.670

Receitas
Receitas Aplicações Financeiras
Receitas por recebimento em atraso
Despesas
Imposto sobre transações Financeiras (i)
Despesas Diversas (tarifas bancárias, multas e juros de mora)
RESULTADO FINANCEIRO

(i) Refere-se aos tributos devidos nos rendimentos e resgate das aplicações. Tais tributos compreendem
o: (i) IRRF; e (ii) COFINS sobre aplicação Financeira. Em maio e novembro de cada ano há a cobrança
do imposto de renda come cotas que onera as despesas financeiras e ocorre conforme legislação fiscal
vigente.
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NOTA 21 SEGUROS
A Operadora contratou, no período, seguros para cobrir o risco relacionado à utili
zação dos seus bens móveis, contemplando todos os móveis e utensílios inte
grantes do patrimônio registrado no Ativo Imobilizado e seguro de vida em grupo
para cobrir os colaboradores que atualmente trabalham na Operadora.
Para essas coberturas foram contratadas as seguradoras:

(i) Liberty Seguros para os bens móveis, apólice nº.: 18-20-613.417,contrato
nº.: 83665872/1; e
(ii) Icatu Seguros S/A para o seguro de vida em grupo dos colaboradores
apólice nº.: 93.709.343 para empregados, aposentados e estagiários.
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NOTA 22 INSTRUMENTOS FINANCEIROS E
GERENCIAMENTO DE RISCOS
22.1 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.
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 recursos e objetivos. No presente exercício, 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;

22.2 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:
Risco de Crédito: O risco de crédito associado à possibilidade do não
recebimento de valores faturados aos seus associados e patrocinadores é atenuado pela característica desta entidade, demonstrado na
nota explicativa “1” e pela possibilidade legal de interrupção do atendimento aos beneficiários de planos de saúde após determinado período de inadimplência.
A entidade também está sujeita a 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.
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22.3 RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 443/2019
A entidade ao longo de 2019, trabalhou em estudos focados no mapeamento dos
ajustes na estrutura organizacional e, ajustes em processos de controle interno,
para garantir a aderência da sua operação de planos de saúde às determinações
da RN 443. Esta RN dispõe sobre adoção de práticas mínimas de governança
corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, para fins de
solvência das operadoras de planos de assistência à Saúde. A aderência integral
a esta RN contribui significativamente para a mitigação ou minimização dos
riscos presentes no contexto operacional da gestão do plano de saúde. Dentre
os principais riscos associados ao momento atual da operadora em relação às
determinações da RN 443, destaca-se:
Risco Regulatório ou de Aderência intempestiva: Risco associado ao
não cumprimento das determinações da RN 443 devido a eventuais
atrasos ou morosidade em se concluir as adequações necessárias,
extrapolando o prazo definido pela agência reguladora para início da
vigência da RN a partir de jan/2023.
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NOTA 23 CONCILIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as ope
radoras de planos 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.

Posição em:
31/12/2019

31/12/2018

28.855

(67)

10.271

(7.479)

1.921

(1.967)

Depreciação

(278)

(267)

Amortização

(1.979)

(2.021)

349

50

10.258

(3.274)

39.126

(7.546)

(Aumento) Diminuição nos Ativos Operacionais

(18.646)

(12.381)

Aumento (Diminuição) nos Passivos Operacionais

(20.172)

19.955

308

28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (Déficit) do período
Ajustes para conciliar o resultado:
Variação da PEONA

Constituição (Reversão) da provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão Contingência
Resultado do Período Ajustado

Caixa Líquido das Atividades Operacionais
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NOTA 24 EVENTOS SUBSEQUENTES

Para o exercício subsequente e em conformidade com as normas emitidas pela
agência reguladora, a Operadora deverá constituir novas provisões técnicas, que
afetarão o resultado e a posição patrimonial a partir de 01/01/2020. As resoluções
normativas que tratam desta mudança são as normas RN 435/2018 e RN 442/2018.
As novas provisões técnicas para o exercício seguinte são:
(i) Provisão para eventos ocorridos e não avisados no SUS (PEONA SUS), referente
aos eventos indenizáveis incorridos na rede pública (SUS), ainda não cobrados/
avisados para a operadora – RN 442/2018. Para o ano de 2019, considerando
as informações disponibilizadas do portal da ANS, o valor a constituir em
31/12/2019 seria de R$ 969 mil – (R$ 968.976,43 – novecentos e sessenta e oito
mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos);
(ii) Provisão para insuficiência de contraprestações/prêmio (PIC), referente à
insuficiência de contraprestação/prêmio para a cobertura dos eventos/sinistros
a ocorrer, quando constatada – RN 442/2018. Para o ano de 2019, considerando
a fórmula e demais critérios constantes no anexo VII da referida RN, não há
valor para provisionamento da PIC no contexto operacional da Cemig Saúde;
(iii) Teste de adequação de Passivos (TAP), focado na adequada mensuração de
passivos e minimizando/mitigando a eventual existência de passivos ocultos
– RN 435/2018. Destaca-se que o TAP será exigido para operadoras de grande
porte com mais de 100.000 beneficiários e assim, não se enquadrando a Cemig
Saúde que é qualificada como operadora de médio porte.
As bases de informações para cálculo de tais provisões e critérios a serem con
siderados para obtenção dos valores a contabilizar, serão apurados em confor
midade com a análise do atuário responsável técnico. Quando do fechamento
do exercício subsequente, a comparação do último exercício findo em 31/12/2020,
com o penúltimo exercício findo em 31/12/2019, não apresentará saldo para com
parabilidade devido ao início da vigência a partir de 01/01/2020.
DIRETORIA
Anderson Ferreira
Diretor Presidente

Stefano Dutra Vivenza

Diretor Administrativo e Financeiro

Marcos Barroso de Resende

Diretor de Relações com Participantes

RESPONSÁVEL TÉCNICO
André Sousa Braga

Contador - CRC-MG 089.165/O-1
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RELATÓRIO DO
AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.
Diretores, Conselheiros, Beneficiários e Patrocinadores da CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da CEMIG SAÚDE, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da CEMIG SAÚDE, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Auditor pela
Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à
entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Outros Assuntos
Os valores correspondentes ao exercício anterior, findo em 31 de dezembro de
2018, apresentados para fins de comparabilidade, foram anteriormente por nós
examinados com a emissão do relatório de opinião em 20 de março de 2019, com
opinião sem modificação sobre essas demonstrações contábeis.
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis
e o Relatório do Auditor
A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas
até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
relatório da administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da Governança
pelas Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
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 neces
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que
a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

■ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais;
■ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da entidade;
■ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração;
■ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
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se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade
a não mais se manter em continuidade operacional;

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

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2020.

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

Moacir José Grunitzky
Contador CRC-PR Nº 025.759/O-1 S/MG
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Cemig Saúde, reunidos
nesta data para opinar sobre as prestações de contas da Diretoria Executiva, por
meio das Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial,
a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração do Fluxo
de Caixa e as Notas Explicativas para o Exercício de 2019. Após verificarem que
os documentos acima mencionados refletem a situação econômico-financeira
da Operadora e considerando o Relatório dos Auditores Externos, decidiram
favoravelmente pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo recomendando
a sua aprovação, em atendimento ao disposto no inciso I do Art. 34 do Estatuto da
Cemig Saúde.

Belo Horizonte, 24 de março de 2020.
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Vicente de Paula Castro

Ricardo Alexandre Gonçalves de Moura

Presidente

Em exercício

Elizabeth Aparecida da Costa

Carlos Alberto Ribeiro Oliveira Pinto
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DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo da Cemig Saúde, considerando o parecer do Conselho
Fiscal, aprova a prestação de contas da Diretoria Executiva relativa ao Exercício
de 2019, englobando as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, De
monstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,
Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa e
Notas Explicativas), em atendimento a alínea c, inciso III do Art. 19 do Estatuto
da Cemig Saúde. E determina que essas informações sejam publicadas em
conformidade com as exigências da ANS.

Belo Horizonte, 25 de março de 2020.

Ronalde Xavier Moreira Junior

Helbert Maia de Sá

Presidente

Leandro César dos Reis

Silmar José Miranda

Naara da Rocha Torres

João Carlos Gonçalves

Em exercício

Wanderson Rodrigues da Silva
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