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À 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE  

Justiça do Trabalho da 15ª Região 
Rua Barão de Jaguara, 707 – 10º andar – Conjunto 101/104 – Bloco Mozart 

13015-320 - Campinas - SP 
 

 
At.: Dr. Antonio Miguel Pereira 

Presidente 
 

 
Ref.: Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2015.  

 
 

Prezados Senhores. 
 

 

Estamos encaminhando as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - Justiça do Trabalho da 15ª 

Região, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, devidamente 
acompanhadas das notas explicativas, 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 
 

 
Aos Srs. 

Diretores e Conselheiros da 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 

Justiça do Trabalho da 15ª Região 

Campinas – SP 
 

 
 

Examinamos o balanço patrimonial da Associação Beneficente de Assistência à 
Saúde – ABAS 15, levantado em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 

correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais informações constantes das notas explicativas 

 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

A Associação Beneficente de Assistência à Saúde – ABAS 15 é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas 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. 

 
Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 

contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 

éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 

contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis, a fim de planejar os procedimentos de auditoria mais 

apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 

contábeis tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião. 
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Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo 

representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Justiça 
do Trabalho da 15ª Região, em 31 de dezembro de 2015, o resultado de suas 

operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa, 
correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agencia Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS.  
 

 
São Paulo, 28 de março de 2016. 

 
 
IRMÃOS CAMPOS & CERBONCINI 

AUDITORES ASSOCIADOS 
CRC 2SP 013.900/O-8 

 
 
 

Fábio Cerboncini 
Sócio Contador 

CRC 1SP 079.347/O-3 
 

 

 

 

MEMBER OF 
THE INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF PRACTISING 
ACCOUNTANTS - IAPA 
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 AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

 

Notas 2015 2014 Notas 2015 2014

ATIVO  CIRCULANTE 3d 7.306.378,91 4.827.856,58 PASSIVO  CIRCULANTE 3g 1.627.742,43 1.854.758,86 

Disponível 79.461,38       5.503,24         Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde 4 1.447.365,35 1.634.181,80 

Realizável 7.226.917,53 4.822.353,34 Provisões de Prêmios/Contraprestações 3.855,00          2.025,88          

Aplicações Financeiras 7.027.772,80 4.687.528,63 Provisão de Prêmio/Contrapr.Não Ganha -PPCNG 3.855,00          2.025,88          

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 1.763.053,41    1.562.595,40    Provisão de Eventos/Sin. a Liquidar p/Outros Prest.Serviços 51.396,01        428.814,72      

Aplicações Não Vinculadas 5.264.719,39    3.124.933,23    Provisão para Eventos/Sin. Ocor.e Não Avisados (PEONA) 4 1.392.114,34    1.203.341,20    

Créditos de Operaçôes com Planos de Assist. à Saúde 199.144,73     134.824,71     Provisões para Ações Judiciais 5 50.939,05        31.641,35        

Contraprestação Pecuniária a Receber 83.644,73         65.165,21        Tributos e Encargos Sociais a Recolher 43.738,52        37.759,74        

Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde 115.500,00      69.659,50        Débitos Diversos 85.699,51        151.175,97      

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3e 278.262,37     319.062,88     

Realizável a Longo Prazo 50.939,05       72.225,55       PATRIMÔNIO SOCIAL 5.956.898,85 3.292.160,60 

Depósitos Judiciais e Fiscais 5 50.939,05        72.225,55        Patrimônio Social 5.956.898,85    3.292.160,60    

Permanente 227.323,32     246.837,33     

Imobilizado

   De Uso Próprio 2,3f 148.917,36      157.386,48         

   Não Hospitalares /Odontológicos 78.405,96        89.450,85        

Intangível -                   -                   

TOTAL DO ATIVO 7.584.641,28 5.146.919,46 TOTAL DO PASSIVO 7.584.641,28 5.146.919,46 

ATIVO PASSIVO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Justiça do Trabalho da 15ª Região

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2014

(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
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AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Notas 2015 2014

Contraprestações Efetivas com Plano de Assist. à Saúde 16.377.815,72   13.917.310,25   

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 16.377.815,72   13.917.310,25   

Contraprestações Líquidas 1 16.377.815,72      13.917.310,25      

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (12.598.243,66)  (11.977.392,73)  

Eventos Indenizáveis/Sinistros 1 (12.409.470,52)    (12.033.412,00)    

Variação da Provisão de Event./Sinistros Ocor.Não Avisados (188.773,14)         56.019,27           

RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE  ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1 3.779.572,06      1.939.917,52      

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde 1.320,00             1.740,00             

Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde (22.795,43)          (60.753,00)          

RESULTADO BRUTO 3.758.096,63      1.880.904,52      

Despesas Administrativas (1.679.003,77)      (1.511.893,32)      

RESULTADO OPERACIONAL 2.079.092,86      369.011,20         

RESULTADO FINANCEIRO 585.645,38         325.942,48         

Receitas Financeiras 667.115,49          374.211,36          

Despesas Finaneiras (81.470,11)          (48.268,88)          

RESULTADO PATRIMONIAL -                       (2.789,58)            

Despesas Patrimoniais -                    (2.789,58)            

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.664.738,24      692.164,10         

 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em Reais)

Justiça do Trabalho da 15ª Região
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AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

 

Superávit

Notas acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 2.599.996,50   2.599.996,50   

Resultado do exercício de 2014 692.164,10        692.164,10        

Saldos em 31 de dezembro de 2014 3.292.160,60   3.292.160,60   

Resultado do exercício de 2015 1 2.664.738,25     2.664.738,25     

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

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em Reais)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Justiça do Trabalho da 15ª Região



 

 

9 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

2015 2014

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de plano de saúde 16.364.059,52      13.908.239,73    

Outros recebimentos operacionais 525.798,26          377.056,49        

Pagamento a fornecedores e prestadores de serviços de saúde (13.323.062,67)     (12.447.055,49)  

Pagamento de pessoal (719.644,82)         (633.208,15)       

Pagamento de serviços de terceiros (510.225,92)         (439.094,45)       

Pagamento de tributos (238.444,10)         (131.924,35)       

Pagamento de aluguel (28.432,10)          (27.052,54)        

Outros pagamentos operacionais (296.231,54)         (289.786,97)       

Caixa gerado das atividades operacionais 1.773.816,63      317.174,27       

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aplicações Financeiras (9.204.166,82)      (10.762.653,61)  

Resgate de Aplicações Financeiras 653.166,82          9.499.257,71     

Recebimento de juros sobre aplicações financeiras 6.863.922,65       367.706,39        

(Aplicações) resgates de aplicações financeiras de curto prazo (1.687.077,35)      (895.689,51)       

Aquisições de bens do ativo permanente (12.781,14)          (30.009,90)        

Venda de bens do ativo permanente -                    -                  

Caixa (aplicado) gerado nas atividades de investimentos (1.699.858,49)    (925.699,41)     

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos 2.828,24             -                  

(-) Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (2.828,24)            -                  

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos -                        -                     

CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO 73.958,14            (608.525,14)     

VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 73.958,14            (608.525,14)     

CAIXA - Saldo Inicial 5.503,24             614.028,38        

CAIXA - Saldo Final 79.461,38            5.503,24           

Ativos Livres no Inicio do Período 3.130.436,47      2.638.706,95   

Ativos Livres no Final do Período 5.344.180,77      3.130.436,47   

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ.- RECURSOS LIVRES 2.213.744,30      491.729,52       

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 2015 E 2014
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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 2015 e 2014. 
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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 2015 
(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 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. 

 
A expressiva melhoria do resultado das suas operações, que evoluiu de um 

lucro líquido de R$ 692 mil em 2014, para um lucro de R$ 2.716 mil em 
2015, totalizando R$ 2.023 mil, decorreu, basicamente: a) do acréscimo 
verificado nas suas contraprestações líquidas, por conta de novas adesões 

e do alinhamento das suas prestações às tabelas da ANS e b) da redução 
dos eventos indenizáveis líquidos, em decorrência de uma melhor gestão 

dos serviços médicos prestados. O reflexo global desses eventos no 
resultado bruto das operações foi da ordem de R$ 3.779 mil.  
 

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 a constituição de reservas técnicas, a fim de garantir as obrigações 
contratuais. 

 
Os seguintes pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) foram adotados na preparação das demonstrações 

contábeis da administradora: 
 

Pronunciamento   
CPC  Objeto 

CPC 00  Estrutura conceitual 
CPC 01  Redução ao valor recuperável de ativos 
CPC 03  Demonstração dos fluxos de caixa 

CPC 24  Eventos subsequentes 
CPC 25  Provisões, passivos e ativos contingentes. 
CPC 26  Apresentação das demonstrações contábeis 
CPC 27  Ativo imobilizado 
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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. 

 
A autorização para conclusão e apresentação dessas informações contábeis 
foi dada pela diretoria em 24 de março de 2016. 

 
 

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 
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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.  
 

g) Passivos Circulantes 

Os passivos circulantes são apresentados pelo seu valor provável de 
realização. 

 
NOTA 4 – PROVISÕES TÉCNICAS 

 
Os saldos registrados no passivo circulante em 31/12/2009, referentes à 
Provisão de Risco, foram revertidos a crédito da conta de resultado, de 

acordo com a RN ANS 206, de 02 de dezembro de 2009. 
 

Em consequência, os ativos garantidores da Provisão de Risco, 
representados por aplicações em títulos e valores mobiliários, passaram a 
lastrear, até 72/72, a Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – 

PEONA.  
 

A operadora não se valeu da faculdade de apropriar a Provisão de Risco 
revertida 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 (1/72 avos 
ao mês). 

 
 

NOTA 5 – PASSIVO CONTINGENTE 

 
Trata-se o processo movido contra a entidade de obrigação de fazer, 

fundamentada em pedido de cobertura para cirurgia bucomaxilofacial do 
beneficiário. À época da solicitação de cobertura, o procedimento pleiteado 
não fazia parte da cobertura da entidade e dos planos de saúde em geral. 

Orientado pela associação a, solicitar a cobertura, em caráter excepcional, 
ao Conselho Especial da associação, o beneficiário declinou da prerrogativa 

de revisão no âmbito administrativo e decidiu judicilizar a questão. Pedido 
liminar pleiteado não foi concedido e o processo seguiu seu curso regular. 
 

Realizada a cirurgia no curso do processo, pleiteou o reembolso dos valores 
corrigidos e a condenação em danos morais. Posteriormente ao ingresso 

da demanda, a Agência Nacional de Saúde Suplementar encampou o 
procedimento discutido na cobertura obrigatória dos planos de saúde, o 
que motivou decisão favorável ao beneficiário. A entidade depositou em 

juízo os valores limites da cobertura prevista. Inconformado com a 
imposição de limites de cobertura, o beneficiário manteve o processo, 

pleiteando a cobertura integral da despesa, devidamente corrigida e 
acrescida de multas.  
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No presente momento, a entidade provisionou a contingência e depositou 
o valor equivalente a R$ 50.939,05, sendo certo que o beneficiário recorre 

dos valores depositados, solicitando a condenação em valor superior. 
 

 
 

NOTA 6 – ATIVO PERMANENTE 

 

Imobilizado 

 
Prazo 

de  
 Saldo em  

Adições 

 

Baixas 

 Saldo em 

 
Vida 
Útil 

 31.12.2014    31.12.2015 

           

Custo de Aquisição           

Imóveis de Uso Próprio    
      

211.730,00  
                 -                     -     

      

211.730,00  

Máquinas e Equipamentos           12.989,05        10.808,14                   -            23.797,19  

Móveis e Utensílios           51.239,18          1.373,00                   -            52.612,18  

Equipamentos de Informática           64.757,80          2.545,00   
        

(300,00) 
        67.002,80  

Instalações           76.928,10                   -                     -            76.928,10  

Total do Custo        417.644,13       14.726,14   
       

(300,00) 
     432.070,27  

           
( - ) Depreciação 
Acumulada 

          

Imóveis   25 anos   
      

(54.343,52) 
 

      
(8.469,12) 

                 -     
      

(62.812,64) 

Máquinas e Equipamentos   10 anos   
        

(9.105,09) 
 

      
(2.405,64) 

                 -     
      

(11.510,73) 

Móveis e Utensílios   10 anos   
      

(34.348,55) 
 

      
(4.084,54) 

                 -     
      

(38.433,09) 

Informática   5 anos   
      

(18.609,30) 
 

    
(11.588,32) 

 
          

300,00  
 

      
(29.897,62) 

Instalações   10 anos   
      

(54.400,34) 
 

      
(7.692,53) 

                 -     
      

(62.092,87) 

Total da Depreciação       
  

(170.806,80) 
 

  
(34.240,15) 

          300,00   
  

(204.746,95) 

               

Imobilizado Liquido           246.837,33   
  

(19.514,01) 
                 -         227.323,32  
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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 31/12/2015, 
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 31/12/2015 

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 e conferimos os cálculos da depreciação apropriada no período; 
procedemos, ainda, a 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 2015, a sistemática de contabilização adotada e a sua 
liquidação subsequente até a data do balanço; 

 Procedemos à revisão dos cálculos da Provisão de Risco, e 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;  
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 Efetuamos a movimentação das contas do Patrimônio Líquido e dos valores 
contabilizados no decorrer do exercício de 2015; 

 Efetuamos o fluxo de caixa de dezembro de 2015, comparado com dezembro 
de 2013, a partir do resultado do exercício; 

 Preparamos a movimentação das despesas e receitas incorridas no período de 
janeiro a dezembro de 2015 e analisamos determinadas despesas de 
internação, salários e quimioterápicos, selecionadas aleatoriamente. 

Analisamos, também, a apropriação da receita de mensalidades. 
 

 
II. RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Como resultante dos nossos testes, temos a relatar que a ABAS 15, ainda não 
obteve 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. 

 
Esse problema é antigo, sendo que a direção nos informou que o sindico do prédio 

onde a operadora está instalada vem buscando a regularização dessa propriedade 
junto aos órgãos competentes. 

 
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. Todavia, dentro 
do alcance dos nossos trabalhos, nada foi constatado por nossos auditores.  


