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  Presidente 

 
 

Ref.: Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017.  
 

 
Prezados Senhores. 

 
 

Estamos encaminhando as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - Justiça do Trabalho da 

15ª Região (ABAS 15), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores e do 

relatório circunstanciado sobre práticas contábeis e de controle adotadas 
pela operadora. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 
 

 
Atenciosamente. 

 
 

 
 

Fábio Cerboncini 
Sócio 

 

mailto:irmaoscampos@irmaoscampos.com.br
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
Aos Srs. 

Diretores e Conselheiros da 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 
Justiça do Trabalho da 15ª Região (ABAS 15) 
Campinas – SP 
 
 
Opinião 
 
Examinamos o balanço patrimonial da Associação Beneficente de Assistência 
à Saúde – Justiça do Trabalho da 15ª Região (ABAS 15) levantado em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Associação Beneficente de Assistência à Saúde – Justiça do 
Trabalho da 15ª Região (ABAS 15) em 31 de dezembro de 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicadas 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.  
 
 
Responsabilidade 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 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a 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 ABAS 15 ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela Administração da ABAS 15 são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão 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. 

 
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da entidade. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional. Nossas conclusões estão fundamentadas 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.  
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e da não constatação de 

irregularidades de auditoria. 
 

 
São Paulo, 10 de março de 2018. 
 

 
IRMÃOS CAMPOS & CERBONCINI 

AUDITORES ASSOCIADOS 
CRC 2SP 013.900/O-8 

 

 
 

 
           Fábio Cerboncini 

            Sócio Contador 
       CRC 1SP 079.347/O-3 
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Notas 2017 2016 Notas 2017 2016

ATIVO  CIRCULANTE 3d 5.881.700,32   6.842.591,03    PASSIVO  CIRCULANTE 3g 2.761.479,05     2.361.506,45        

Disponível 33.949,21        29.095,10         Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde 4 2.542.398,57     2.180.104,71        

Realizável 5.847.751,11   6.813.495,93      Provisão de Prêmio/Contrapr.Não Ganha -PPCNG 362,50                2.996,92                

Aplicações Financeiras 5.735.673,33   6.763.137,30      Provisão de Eventos/Sin. a Liquidar p/Outros Prest.Serviços 433.396,84          317.806,06            

  Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 2.191.355,99     2.008.853,48        Provisão para Eventos/Sin. Ocor.e Não Avisados (PEONA) 4 2.108.639,23       1.859.301,73          

  Aplicações Livres 3.544.317,34     4.754.283,82      Provisões para Ações Judiciais 5 79.000,00            50.939,05              

Créditos de Operaçôes com Planos de Assist. à Saúde 112.077,78      50.358,63         Tributos e Encargos Sociais a Recolher 62.187,95            52.304,17              

Contraprestação Pecuniária a Receber 20.058,44           50.358,63           Débitos Diversos 77.892,53            78.158,52              

Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde 91.776,19          -                     

Bens e Titulos a Receber 243,15              -                     

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3e 230.655,87      262.308,91       

Realizável a Longo Prazo 50.939,05        50.939,05         PATRIMÔNIO SOCIAL 3.350.877,14     4.743.393,49        

Depósitos Judiciais e Fiscais 5 50.939,05          50.939,05           Patrimônio Social 3.350.877,14       4.743.393,49          

179.716,82      211.369,86       

Imobilizado

  Imóveis Uso Próprio 2,3f 131.979,12        140.448,24            

  Imobilizado de Uso Próprio 47.737,70          70.921,62           

Intangível -                   -                    

TOTAL DO ATIVO 6.112.356,19   7.104.899,94    TOTAL DO PASSIVO 6.112.356,19     7.104.899,94        

ATIVO PASSIVO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Justiça do Trabalho da 15ª Região

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
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Notas 2017 2016

Contraprestações Efetivas com Plano de Assist. à Saúde 21.611.605,02     18.953.850,50       

  Contraprestações Líquidas 1 21.611.605,02       18.953.850,50         

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (21.335.729,83)    (19.060.204,68)      

  Eventos Indenizáveis/Sinistros 1 (21.086.392,33)      (18.593.017,29)        

  Variação da Provisão de Event./Sinistros Ocor.Não Avisados (249.337,50)           (467.187,39)            

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE  ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1 275.875,19          (106.354,18)           

  Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 1.520,00                1.140,00                 

  Outras Despesas Operacionais com Planos de Assistência à Saúde (49.376,82)             (25.878,93)              

RESULTADO BRUTO 228.018,37          (131.093,11)           

  Despesas Administrativas (2.096.632,75)        (1.875.613,21)          

RESULTADO OPERACIONAL (1.868.614,38)      (2.006.706,32)        

RESULTADO FINANCEIRO 477.021,55          793.980,96            

  Receitas Financeiras 634.010,92            930.779,06              

  Despesas Finaneiras (156.989,37)           (136.798,10)            

RESULTADO PATRIMONIAL (923,52)                (780,00)                  

  Despesas Patrimoniais (923,52)                 (780,00)                   

(DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (1.392.516,35)      (1.213.505,36)        

 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em Reais)

Justiça do Trabalho da 15ª Região
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Superávit

Notas acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 5.956.898,85  5.956.898,85  

Déficit do exercício de 2016 (1.213.505,36)  (1.213.505,36)  

Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.743.393,49  4.743.393,49  

Déficit do exercício de 2017 1 (1.392.516,35)  (1.392.516,35)  

Saldos em 31 de dezembro de 2017 3.350.877,14  3.350.877,14  

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em Reais)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Justiça do Trabalho da 15ª Região
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2017 2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento dePlanos de saúde 21.614.379,42      18.954.574,28       

(+) Resgate de Aplicações Financeiras 14.923.321,10      11.287.554,44       

(+) Outros Recebimentos Operacionais 523.179,29           575.975,84            

(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 614.162,46           906.418,94            

(-) Pagamento a Fornecedores/ Prestadores de Serviços de Saúde (21.460.887,15)     (18.652.971,10)      

(-) Pagamento de Pessoal (920.991,08)          (850.740,94)          

(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (745.479,93)          (597.160,47)          

(-) Pagamento de Tributos (432.308,91)          (370.737,00)          

(-) Pagamento de Aluguel (30.330,00)           (30.246,00)            

(-) Aplicações Financeiras (13.895.857,13)     (11.022.918,94)      

(-) Outros Pagamentos Operacionais (177.314,20)          (228.428,72)          

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 11.873,87           (28.679,67)          

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (7.019,76)             (22.868,61)            

(-) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado- Outros -                       1.152,00               

Caixa (aplicado) gerado nas atividades de investimentos (7.019,76)            (21.716,61)          

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos -                       30,00                    

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos -                      30,00                   

CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO 4.854,11             (50.366,28)          

VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 4.854,11             (50.366,28)          

CAIXA - Saldo Inicial 29.095,10             79.461,38             

CAIXA - Saldo Final 33.949,21             29.095,10             

Ativos Livres no Inicio do Período 5.344.180,77      5.344.180,77       

Ativos Livres no Final do Período 3.578.266,55      4.783.378,92       

(Diminuição) Aumento nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES (1.765.914,22)     (560.801,85)        

MÉTODO DIRETO

(Em Reais)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Justiça do Trabalho da 15ª Região

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - 
Justiça do Trabalho da 15ª Região 

 
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. 
(Em Reais) 

 
 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL E COMENTÁRIOS SOBRE O 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
 
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – 
Justiça do Trabalho da 15ª Região (ABAS 15) é uma entidade de 
direito privado, sem fins lucrativos, com tempo indeterminado de 
duração e com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a 
qual tem por objetivo administrar a assistência médico-hospitalar 
prestada aos juízes do trabalho e seus dependentes, vitalícios e 
temporários, ativos e inativos, que estejam jurisdicionados nesta 
região. 
 

O resultado negativo das operações do exercício de 2017 (R$ 1.393 
mil), em comparação com o déficit apurado em 2016 (R$ 1.213 mil), 

é decorrente de um sensível acréscimo dos eventos indenizáveis 
líquidos ocorridos no exercício. 
 
No Plano Estratégico da ABAS 15 para 2018, está previsto o estudo 
de uma nova estrutura/setor de acompanhamento dos processos de 
seus financeiros, objetivando um melhor atendimento a um custo 
mais compatível.   
 

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades Anônimas 
e regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, a qual prevê associados, que requeiram maiores cuidados 
médicos e recursos a constituição de reservas técnicas, a fim de 
garantir as obrigações contratuais. 
 
A Administração da ABAS 15 autorizou a conclusão da elaboração 
das demonstrações financeiras em 19 de março de 2018. Tais 
demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas 
regulamentares constantes do plano contábil das entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS e estão sendo apresentadas em conformidade com a atual 
legislação societária e práticas contábeis, com observância aos 
pronunciamentos contábeis homologados pela ANS. 
 

A operadora não possui; (i) plano de pensão; (ii) ganhos/perdas com 
ativos disponíveis para venda; (iii) operações de hedge e (iv) 
ganhos/perdas em conversões monetárias. Assim sendo não está 
sendo apresentada a Demonstração do Valor Abrangente.  
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NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

a) Apuração do Resultado 

As receitas, custos e demais despesas são apropriadas ao resultado 

pelo regime de competência de exercícios. 
 
b) Estimativas contábeis 

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da associação para determinação 

do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. 
Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem 
o valor residual e o grau de recuperação dos valores registrados no 

seu ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a 

imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.  
 
c) Moeda funcional e da apresentação das demonstrações 

contábeis 

A moeda funcional e de apresentação da operadora é o real (R$), 

mesma moeda utilizada na apresentação das demonstrações 
contábeis. 

 
d) Ativos circulantes 

As aplicações financeiras em títulos e valores mobiliários estão 

acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço. Os 
demais ativos circulantes são apresentados pelo seu valor provável 

de realização. 
 
e) Ativos não circulantes  

O imobilizado está demonstrado pelo valor de custo; as depreciações 
são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em 

consideração a vida útil econômica dos bens. Os demais ativos são 
apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas. 

f) Redução do valor recuperável de ativos  

Os bens integrantes do ativo imobilizado são submetidos anualmente 

a teste de recuperabilidade para se identificar possíveis perdas no 
valor investido nos ativos permanentes ou quando eventos ou 
alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil possa 

não ser recuperável. O grau de recuperação desses ativos foi avaliado 
face ao confronto do valor contábil com o seu valor líquido de 

realização apurado na data do balanço.  
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g) Passivos Circulantes 

Os passivos circulantes são apresentados pelo seu valor provável de 

realização. 
 

 
NOTA 4 – PROVISÕES TÉCNICAS 

 

A Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA está 
garantida por aplicações em títulos e valores mobiliários, em conta 

específica do Banco do Brasil: RF LP DEDIC ANS 
 
A operadora não se valeu da faculdade de reverter a Provisão de 

Risco, a qual deixou de existir em 02 de dezembro de 2009, para a 
PEONA. Caso tivesse adotado, o montante adicional da provisão 

poderia ser compensado com as parcelas da PEONA a ser constituída 
em meses posteriores, ou seja, ficaria facultado à operadora deixar 
de constituir a parcela mensal, enquanto a provisão constituída fosse 

superior ao mínimo exigido pela ANS pelo escalonamento de 1/72 
avos ao mês. 

 
 

NOTA 5 – PASSIVO CONTINGENTE 
 
                     

Advogados 

Valores dos 

Processos 

Atualizados Nº do Processo Descrição do Processo Posição Atual 

Dr. Touro  74.352,70 032.01.2010.012366-8 Cobertura de cirurgia buco-

maxilo-facial, bem como todas 

as despesas e gastos 
hospitalares com tal 

procedimento. 

Aguardando 

audiência 

   
  

Dra. Paula 11.334,32 1030739-

54.2015.8.26.0602 

Os autores que são 

beneficiários de contrato de 

saúde privada firmado com a 

ora Cia e que, nessa condição, 
solicitaram autorização prévia 

para a realização de uma 

cirurgia de redução mamária 

em decorrência de quadro de 

hipertrofia mamária 

supostamente causador de 

problemas na coluna cervical. 

Consultado para autorizar a 

realização da cirurgia a Cia 
analisou os documentos e 

deliberou tecnicamente pela 

não autorização, em razão da 

existência de previsão expressa 

no contrato firmado entre as 

partes. 

Proferida 

sentença de 

parcial 

procedência do 
pedido, 

aguardando 

publicação. 

   
  

Dr. Dagoberto 20.134,29 1055651-

44.2017.8.26.0506 

Cobertura/reembolso das 

despesas mensais com terapias 

prescritas ao autor, para o 

tratamento do transtorno que 

lhe acomete (TEA). 

Contra a liminar 

concedida, foi 

interposto 

Recurso de 

Agravo de 

Instrumento. 

Ação em primeira 

instância 

contestada. 
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Advogados 

Valores dos 

Processos 

Atualizados Nº do Processo Descrição do Processo Posição Atual 

Dr. Dagoberto 24.117,74 1063445-

31.2017.8.26.0114 

Cobertura/autorização para 

procedimento de colocação de 

balão infra gástrico, indicado ao 

autos, indenização por danos 

morais. 

Apresentada 

contestação, 

liminar 

concedida. 

Aguardando 

audiência 
designada para 

28/08/2018 
   

  

     

TOTAL  129.939,05       

     

 

NOTA 6 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Em 31 de dezembro de 2017, as aplicações estavam atreladas a 
fundos de investimentos, indexados à taxa diária do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDB), valor de mercado dos ativos e taxa de 

juros pré-fixado. Essas aplicações apresentam liquidez diária, 
podendo ser resgatadas a qualquer momento, sem perdas para a 

entidade.  
 
A única exceção diz respeito à aplicação realizada no Banco do Brasil, 

na conta RF – LP Dedic ANS, cujo resgate tem que ser autorizado pela 
ANS, por estar em garantia da  PEONA (vide Nota 4). 

 
Estão assim compostas na data do balanço: 
 

Descrição 
 Saldos 

 31/12/2017  31/12/2016 

Aplicações Próprias     
     
CEF - FIC Especial RF LP  2.703.485,14  4.027.772,19 

Banco do Brasil - CDB/BB   0,00  726.511,63 

Banco CEF – DI Especial  840.832,20  0,00 
     

Total das Aplicações Próprias  3.544.317,34  4.754.283,82 

     
Aplicações Vinculadas a ANS     

     
Banco do Brasil - RF LP DEDIC ANS  2.191355,99  2.008.853,48 

     
Total das Aplicações Vinculadas  2.191.355,99  2.008.853,48 

     
Total das Aplicações Financeiras  5.735.673,33  6.763.137,30 
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NOTA 7 – ATIVO PERMANENTE 

 

Imobilizado 

Prazo de Saldo em 

Adições Baixas 

Saldo em 

Vida Útil 31.12.2016 31.12.2017 

Custo de Aquisição      

Imóveis de Uso Próprio  211.730,00 - - 211.730,00 

Máquinas e Equipamentos  24.855,80 2.071,76 - 26.927,56 

Móveis e Utensílios  53.764,18  - 53.764,18 

Equipamentos de Informática  85.920,80 4.948,00 (1.140,00) 89.728,80 

Instalações  76.928,10 - - 76.928,10 

Total do Custo  453.198,88 7.019,76 (1.140,00) 459.078,64 

      

( - ) Depreciação Acumulada      

Imóveis 25 anos (71.281,76) (8.469,12) - (79.750,88) 

Máquinas e Equipamentos 10 anos (14.914,11) (4.347,52) 134,40 (19.127,23) 

Móveis e Utensílios 10 anos (42.576,37) (4.316,33) - (46.892,70) 

Informática 5 anos (43.271,58) (15.448,66) 674,55 (58.045,69) 

Instalações 10 anos (69.785,20) (5.760,12) - (75.545,32) 

Total da Depreciação   (241.829,02) (38.341,75) 808,95 (279.361,82) 

        

Imobilizado Liquido   211.369,86 (31.321,99) (331,05) 179.716,82 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 
Justiça do Trabalho da 15ª Região (ABAS 15) 

 
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE PRÁTICAS CONTÁBEIS E DE 

CONTROLE ADOTADAS PELA OPERADORA  
 
 

I. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EXECUTADOS 
 

Nossos trabalhos foram efetuados com base em testes seletivos, aplicados na 
extensão e profundidade julgados necessários e consistiram na execução, 
dentre outros, dos seguintes procedimentos de auditoria: 

 
▪ Analisamos as reconciliações dos saldos das contas de Bancos, em 

31/12/2017, procedendo ao confronto dos extratos bancários com os saldos 
contábeis na referida data e com as respostas recebidas em decorrência da 
nossa circularização de saldos (fontes externas de informação); 

▪ Confrontamos os saldos contábeis das Aplicações Financeiras em 
31/12/2017 com as posições fornecidas pelas instituições; referenciamos os 

rendimentos obtidos com as respectivas contas de resultado; 

▪ Analisamos a movimentação ocorrida no decorrer do exercício nas contas 

de Mensalidades a Receber, testando, por amostragem, a sua 
apropriação às contas de receitas do exercício e a sua liquidação 
subsequente; 

▪ Analisamos a movimentação ocorrida no exercício nas contas do Ativo 
Imobilizado e examinamos o suporte documental das aquisições mais 

relevantes; conferimos o cálculo da depreciação apropriada no período e 
procedemos, ainda, à análise da sistemática adotada pela entidade tendo 
em vista a determinação do valor recuperável dos principais ativos; 

▪ Procedemos ao exame documental das guias de recolhimento subsequente 
dos seguintes Impostos e Contribuições a Recolher na data do balanço: 

INSS sobre folha de pagamento; IRRF sobre folha de pagamento; IRRF 
sobre folha de pagamento e FGTS; 

▪ Analisamos a conta de Sinistros a Liquidar, englobando a análise do 

principal processo do exercício de 2017, a sistemática de contabilização 
adotada e a sua liquidação subsequente até a data do balanço; 

▪ Procedemos à revisão dos cálculos da Provisão de Eventos Ocorridos e 
Não Avisados – PEONA, conforme determina a ANS, que dispõe sobre os 
critérios de constituição de garantias financeiras a serem observadas pelas 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde;  
 

▪ Efetuamos a movimentação das contas do Patrimônio Líquido e dos 
valores contabilizados no decorrer do exercício de 2017; 
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▪ Revisamos o fluxo de caixa de dezembro de 2017, comparado com 
dezembro de 2016, a partir do resultado do exercício; 

▪ Preparamos a movimentação das despesas e receitas incorridas no período 
de janeiro a dezembro de 2017 e analisamos, em conjunto com a revisão 

da DIOPS, despesas de internação, relatórios de procedimentos médicos e 
hospitalares, serviços prestados por terceiros (PJ), salários e outras, 
selecionadas aleatoriamente; 

 
▪ Analisamos, também, a apropriação, o recebimento e o atraso na liquidação 

da receita de contribuições. 
 
 

II. RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
 

Como resultante dos nossos testes, temos a relatar que a ABAS 15, obteve 
em 07/2017 o “habite-se” do imóvel de sua propriedade localizado à Rua Barão 
de Jaguara, nº 707, Bloco A, Sala 104 - Campinas onde está localizada sua 

sede, ocasionando com que a operadora esteja impedida de realizar o seguro 
desse imóvel. A devida regularização deu-se em 26 de julho de 2017, através 

da matrícula Nº 136372. 
 

Verificamos que no exercício de 2017, a existência de dois usuários que 
estavam inadimplentes financeiramente (parcela de março de 2017), contudo 
estavam utilizando o plano normalmente. Essa situação se normalizou em 

meados de 2018, sendo efetuado a quitação das suas parcelas em aberto pelos 
usuários. 

 
Em decorrência do resultado dos exames por nós efetuados, concluímos pela 
adequação dos procedimentos contábeis e de controle adotados pela ABAS 

15. 
 

Por último, salientamos que, em função do fato das nossas revisões das 
operações realizadas pela ABAS 15 serem executadas em base de testes, não 
podemos garantir que não tenham ocorrido erros intencionais e/ou fraudes, 

que possam ter influenciado as demonstrações financeiras. Todavia, dentro do 
alcance dos nossos trabalhos, nada foi constatado.   


