RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA
Registro na ANS 39.239-1

Em cumprimento ao disposto na Resolução Normativa n° 435, da Diretoria de
Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE) da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), de 23 de novembro de 2018, o HOSPITAL MARECHAL
CÂNDIDO RONDON LTDA., localizado a Rua Cabral, n.º 985, Centro, CEP 85.960000, no município e comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita
no CNPJ n.º 81.564.346/0001-14, com registro na ANS sob n.º 39239-1, através do
presente documento, apresenta seu Relatório de Administração, a saber:

a)

Política de destinação de lucros:
Conforme Cláusula Vigésima Sétima, da Trigésima Quarta Alteração

Contratual, registrada na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR – sob nº 20197798772
em 19/12/2019, determina que: os sócios poderão deliberar livremente sobre os lucros
auferidos, distribuindo-os ou deixando-os em reserva na sociedade. Os prejuízos
poderão ser compensados com os lucros apurados.

b)

Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram

influência na “performance” da sociedade e no resultado do exercício:
POSITIVOS:
- Aumento médio 14,57% no faturamento de contraprestações, devido ao aumento de
número de beneficiários e reajustes, conforme regras estabelecidas pela ANS para
planos coletivos por adesão e empresariais e cumprimento rigoroso do reajuste de
7,35% para planos de saúde individuais;

- Aumento líquido de 13.988 beneficiários, além do crescimento orgânico da carteira de
beneficiários pela comercialização contínua de planos de saúde;

- Redução das despesas de comercialização, reduzindo o índice médio de 3,05% para
2,42% de comissão sobre contraprestações;

- Gestão baseada em Planejamento Estratégico e Orçamentação Anual, prevendo
recursos de custeio e de investimentos;

- Oferta de programas de prevenção de risco de doenças e promoção de qualidade de
vida aplicados em Marechal Cândido Rondon e demais municípios onde existam
beneficiários. São eles:
- Materna – Encerrada em 2019 a 7ª edição do programa, voltado para o público
de mulheres gestantes e que visa orientar acerca dos aspectos clínicos e psicológicos
envolvidos no processo de gestação e puerpério. Coordenado por psicóloga, foi lançado
em 06/11/2017, já teve 283 inscrições com encontros conduzidos pelos seguintes
profissionais: psicóloga, ginecologista e obstetra, pediatra, anestesista, enfermeira,
nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, odontólogo e o gerente comercial da
operadora de planos de saúde. Os temas abordados no programa são: alimentação na
gestação e amamentação, desenvolvimento do bebê no útero e cuidados com a gestação,
aspectos emocionais da gestação e do puerpério, cuidados posturais durante a gestação,
testes pós-natal, tipos de parto e de anestesias, funcionamento do plano de saúde
Sempre Vida, suas coberturas e carências e a inclusão do recém-nascido; encontro com
os pais, introdução alimentar ao bebê, emergências pediátricas com entrega de cartilha
orientativa e rotinas hospitalares, além da exibição do filme O Começo da Vida.
- Quero Emagrecer – Encerrada em 2019 a 10ª edição do programa no
município de Marechal Cândido Rondon, a 3ª edição no município de Santa Helena, a 2ª
edição em Pato Bragado, a 4ª edição em Entre Rios do Oeste e a 1ª edição em Nova
Santa Rosa e Toledo. O programa é voltado ao público adulto e foi o primeiro programa
de promoção de saúde realizado pela operadora. Promove a descoberta dos gatilhos
emocionais do sobrepeso e da obesidade e orienta a melhor forma de alimentação para
cada beneficiário. Este programa é orientado por equipe multidisciplinar capitaneada
por psicóloga e acompanhada por nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos.

Foram realizados 29.642 atendimentos aos beneficiários desde o início do programa,
com perda de 3.071,60 kg;
- Alívio - Programa continuado de atenção às dores crônicas e lombalgias,
promovendo o equilíbrio energético adequado ao cliente, com reforço muscular e
redução dos quadros álgicos. O programa é voltado para os beneficiários que
apresentam reincidência de atendimentos por patologias como enxaquecas, fibromialgia,
artroses, hérnias de disco e outras lombalgias não especificadas. Este programa teve,
desde 2012, 7.368 atendimentos;
- Amigo do Peito: programa de rastreamento verdadeiro de câncer de mama, no
qual todas as beneficiárias, a partir de 40 anos, são convidadas, no dia do seu
aniversário, a fazer sua mamografia anual. Lançado em junho/2015, já atendeu 11.409
mulheres, permitindo ao Sempre Vida reduzir em 93,3% a incidência de câncer de
mama no seu universo de beneficiárias;
- Ativa: o Sempre Vida disponibiliza, gratuitamente, atividade física, 2 vezes
por semana, para cada modalidade que oferece. São aulas de Hidroginástica, Natação
Infantil e atividades físico-funcionais orientadas por educadores físicos. Esta ação visa à
promoção de saúde e qualidade de vida dos beneficiários, além de incentivar o combate
ao sedentarismo.
- Pilateiro: o Sempre Vida disponibiliza, gratuitamente, aulas de Pilates, em até
2 vezes por semana, orientadas por fisioterapeuta. Esta ação visa à promoção de saúde e
qualidade de vida dos beneficiários, além de incentivar o combate a dores relacionadas a
problemas músculos-esqueléticos e ao sedentarismo.
- Cuidar: Programa de atenção à saúde dos beneficiários Sempre Vida com
idade igual ou superior a 60 anos com atenção individualizada e contínua realizada pela
equipe multidisciplinar. Visa um envelhecimento ativo e saudável, além de identificar e
promover os fatores de proteção e recuperação da saúde, inclusive imunizando o
público-alvo contra doenças respiratórias.

- A operadora conta com clínicas próprias de especialidades a fim de garantir o
atendimento ao seu beneficiário de forma mais ágil, com acesso facilitado e garantido.

- Continuidade da prestação de serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes
acamados acometidos de doenças degenerativas graves e/ou sequelas neurológicas
incapacitantes e para pacientes com dificuldades de locomoção, até o momento em que
estejam reabilitados e em condições de continuar seu atendimento na própria clínica ou
recebam alta do atendimento;

- Desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores do Grupo Sempre Vida,
com pós-graduações, treinamento dirigidos para áreas como CCIH – Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar, Contabilidade, Gestão de Contas Médicas, Recursos
Humanos, Atendimento ao Público, Enfermagem, entre outros;

- Ampliação da rede credenciada em 198 novos prestadores, em diversas especialidades
médicas e de suporte terapêutico, para busca direta dos clientes em Cascavel, Toledo,
Guaíra, Santa Helena, Mercedes, Medianeira e Quatro Pontes, atendendo as demandas
de expansão da operadora, que está preparando a rede de atendimento para trabalhar seu
crescimento no seu grupo de municípios, conforme segue:
- 4 anestesiologistas;
- 12 cardiologistas;
- 2 endoscopistas;
- 1 gastroenterologista;
- 3 dermatologistas;
- 3 endocrinologistas;
- 14 ginecologistas e obstetras;
- 6 otorrinolaringologistas;
- 1 cirurgião vascular;
- 1 cirurgião do aparelho digestivo;
- 14 ortopedistas e traumatologistas;
- 20 pediatras;
- 7 fisioterapeutas;
- 6 fonoaudiólogos;
- 17 psicólogos;

- 3 psiquiatras;
- 4 nutricionistas;
- 25 médicos generalistas;
- 1 hematologista;
- 1 infectologista;
- 6 laboratórios;
- 3 serviços de diagnóstico por imagem;
- 2 alergistas e imunologistas;
- 7 cirurgiões gerais;
- 1 cirurgião pediátrico;
- 1 nefrologista;
- 5 neurocirurgiões;
- 3 neurologistas;
- 16 oftalmologistas;
- 4 pneumologistas;
- 1 terapeuta ocupacional;
- 4 urologistas.
- Projeto de construção de UTI – Unidade de Terapia Intensiva no hospital próprio da
Operadora, visando garantir o gerenciamento dos custos médico-hospitalares dos
pacientes de alta complexidade.

NEGATIVOS:
- Perpetuação da crise econômico-financeira que o Brasil vem enfrentando e o
enfrentamento da lenta retomada da economia, ainda com as altas taxas de desemprego;

- Custos de próteses ortopédicas e endo-vasculares, próteses para cirurgias buco-maxilofaciais e os medicamentos quimioterápicos ambulatoriais e hospitalares são
desconectados com a realidade econômica e com o princípio da razoabilidade e do
possível em relação à sustentabilidade dos planos de saúde;

- Judicialização exacerbada na saúde suplementar, com decisões liminares baseadas em
insuficientes conhecimentos técnicos do poder judiciário.

c)

Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto:
O quadro societário, conforme Trigésima Quarta Alteração Contratual,

registrada na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR – sob n.º 20197798772 em
19/12/2019, fica assim distribuído:
Sócios
Dietrich Rupprecht Seyboth
Dieter Leonhard Seyboth
Carlos Matias Seyboth
Ingrun Seyboth Lírio
Total
d)

Part.%
41,42%
19,53%
19,53%
19,53%
100%

Quotas
4.464.200
2.104.200
2.104.200
2.104.200
10.776.800

Capital em R$
4.464.200,00
2.104.200,00
2.104.200,00
2.104.200,00
10.776.800,00

Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s):

- Continuidade da ampliação da rede credenciada, proporcionando acesso a novos
profissionais pelos clientes já existentes e pelos novos que farão a sua adesão;

- Remodelação do Serviço Próprio de Diagnóstico por Imagem da operadora para
promover a atualização do parque tecnológico em Marechal Cândido Rondon, para
atendimento dos beneficiários do plano de saúde e ampliação das receitas não
relacionadas à operação de planos de saúde.

- Continuidade do projeto de expansão de comercialização e atendimento médicohospitalar nos 47 municípios que compõem a base territorial da CACIOPAR –
Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná que
conta com 1.331.000 habitantes. Novos contratos foram firmados no decorrer de 2019
nos seguintes municípios: Toledo, Guaíra, Terra Roxa, Maripá, além de duas grandes
carteiras adicionais ao contrato CACIOPAR, no município de Toledo, com a empresa
Prati, Donaduzzi e Cia Ltda. e CAST – Caixa de Assistência ao Servidor de Toledo.

e)

Descrição dos principais investimentos realizados:

- Aparelhos e Instrumentos de Medicina: R$ 372.821,97;
- Equipamentos de Informática: R$ 354.282,64;
- Máquinas e Equipamentos: R$ 229.078,84;
- Móveis e Utensílios: R$ 77.625,22;
- Veículos: R$ 23.000,00.

f)

Recursos humanos: número de empregados no término do exercício atual e

dos dois últimos exercícios; turnover nos dois últimos anos; segmentação da mãode-obra segundo a localização geográfica, nível educacional, alocação em funções
administrativas e em funções assistenciais; investimentos em treinamentos; fundos
de seguridade e outros planos sociais; recolhimento de contribuições sociais
incidentes sobre a folha de salários e o valor dos benefícios concedidos aos
empregados, no término do exercício atual e dos dois últimos exercícios:

1 - Número de Funcionários:
EXERCÍCIO
2019
2018
2017

QUANTIDADE
360
301
285

2 – Turnover:
EXERCÍCIO
2019
2018
2017

ADMITIDOS
157
85
112

DEMITIDOS
98
69
96

3 – Nível Educacional da Mão-de-Obra
Pós – Graduação
Pós-Graduação em Andamento
Superior Completo
Superior Incompleto
2º Grau Completo
2º Grau Incompleto

2019
22
09
125
27
141
14

2018
15
09
90
23
126
15

2017
12
07
74
17
121
16

1º Grau Completo
1º Grau Incompleto
TOTAL

13
09
360

10
13
301

26
12
285

4 – Investimentos em Treinamentos e Educação Continuada
EXERCÍCIO
2019
2018
2017

VALOR (R$)
71.577,56
58.071,82
42.336,94

5 – Contribuições Sociais
EXERCÍCIO
2019
2018
2017

VALOR (R$)
1.028.238,32
871.421,53
722.301,78

6 – Concessão de Benefícios
EXERCÍCIO
2019
2018
2017

VALOR (R$)
2.442.026,36
2.069.768,40
1.811.075,26

Os benefícios são compostos por:
a) Plano de saúde;
b) Seguro de vida em grupo;
c) Vale alimentação;
d) Vale transporte;
e) Fornecimento de uniformes;
f) Auxílio educação para formação técnica, de graduação e de pós-graduação;
7 – Alocação em Funções Administrativas
DEPARTAMENTO
Diretoria
Atendimento
Faturamento
Contabilidade
Financeiro

2019
2
62
4
4
7

2018
2
50
4
3
8

2017
2
48
3
3
8

Apoio
Tecnologia de Informação
Recursos Humanos
Comunicação
Nutrição
Serviços Gerais
Motorista
TOTAL

4
2
6
2
16
30
2
141

4
2
6
2
15
25
2
123

3
2
5
3
17
24
2
120

Marechal Cândido Rondon, 13 de março de 2020.

____________________________
Dr. Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio-Administrador

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)
ATIVO
Notas
Explicativas

ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Aplicações Livres
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestação Pecuniária a Receber
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora
Créditos Tributários e Previdenciários
Bens e Títulos a Receber

3

4

5
6
7

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Títulos e Créditos a Receber
Depósitos Judiciais e Fiscais
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

8

2019

2018
reclassificado

15.285.577,11

13.654.099,14

445.054,16

1.223.124,79

14.840.522,95
7.728.958,27
4.729.920,52
2.999.037,75
4.209.891,92
4.155.214,42
54.677,50
119.572,02
1.505.760,67
1.276.340,07

12.430.974,35
6.922.288,78
4.635.594,39
2.286.694,39
2.864.692,04
2.834.266,52
30.425,52
149.833,61
1.034.977,49
1.459.182,43

26.446.720,46

20.692.587,90

7.579.016,23
7.137.138,73
33.129,31
408.748,19

2.867.436,79
2.742.102,08
125.334,71
-

Investimentos
Outros Investimentos

9

6.333.438,16
6.333.438,16

6.256.712,26
6.256.712,26

Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos
Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares/Odontológicos

10

12.534.266,07
10.357.676,74
6.712.046,71
3.645.630,03
2.176.589,33
2.176.589,33

11.568.438,85
10.571.501,38
6.810.680,59
3.760.820,79
996.937,47
996.937,47

41.732.297,57

34.346.687,04

TOTAL DO ATIVO

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)
PASSIVO
Notas
Explicativas
PASSIVO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
11
Provisões de Contraprestações
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
12
Contraprestações a Restituir
Receita Antecipada de Contraprestações
Comercialização sobre Operações
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
13
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
14
Débitos Diversos
15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS
Provisões
Provisões para Tributos Diferidos
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Parcelamento de Tributos e Contribuições
Empréstimos e Financiamentos a Pagar

11
16
13
14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas
Reservas de Reavaliação
Lucros/Prejuízos Acumulados
TOTAL DO PASSIVO

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

18

2019

2018

14.288.750,53

13.458.931,47

6.072.407,50
323.543,20
323.543,20
305.928,96
2.558.928,39
2.884.006,95
1.331.020,70
1.838,65
1.329.182,05
2.286.302,51
1.851.483,40
2.747.536,42

5.132.467,75
311.011,93
311.011,93
266.555,58
2.334.679,55
2.220.220,69
1.523.353,58
6.367,33
1.516.041,27
944,98
1.775.497,24
2.787.625,43
2.239.987,47

15.791.072,75

12.523.305,19

37.786,19
37.786,19
2.510,99
2.510,99
6.589.978,93
6.589.978,93
9.160.796,64

54.991,51
54.991,51
2.510,99
2.510,99
7.235.339,68
7.235.339,68
5.230.463,01

11.652.474,29

8.364.450,38

10.776.800,00
875.674,29

10.776.800,00
3,90
3,90
(2.412.353,52)

41.732.297,57

34.346.687,04

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)
Notas
Explicativas

2019

2018

58.377.877,25
60.276.595,49
60.276.595,49
(1.898.718,24)

51.031.467,33
52.610.676,99
52.610.676,99
(1.579.209,66)

(49.003.413,49)
(48.339.627,23)
(663.786,26)

(39.943.135,45)
(40.189.932,25)
246.796,80

9.374.463,76

11.088.331,88

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora
8.478.980,15
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar
8.478.980,15
(-) Tributos Diretos de Outras Operações de Assistência à Saúde
(568.216,07)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
(82.560,60)
Provisão para Perdas sobre Créditos
(82.560,60)
Outras Desp. Oper.Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora (12.906.592,38)

7.796.806,33
7.796.806,33
(520.471,00)
(166.756,91)
(166.756,91)
(10.325.105,17)

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
Contraprestações Líquidas
(-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora
Eventos Indenizáveis Líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
RESULT. DAS OP. COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

RESULTADO BRUTO
Despesas de Comercialização
Despesas Administrativas
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de Renda
Contribuição Social
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

22

4.296.074,86

7.872.805,13

(1.458.171,23)
(3.581.188,72)

(1.606.029,15)
(3.122.999,99)

3.375.854,83
5.506.229,92
(2.130.375,09)

(2.270.159,29)
1.122.568,06
(3.392.727,35)

655.454,17
655.454,17

-

3.288.023,91

873.616,70

-

(266.175,42)
(107.031,92)

3.288.023,91

500.409,36

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

Capital
Social

Capital a
Integralizar

Reservas de
Reavaliação

Prejuízos
Acumulados

Reserva
de Lucros

Total

Saldo em 31/dez./2017
Aumento de Capital
Em espécie

10.776.800,00

(1.640.000,00)

3,90 (2.912.762,88)

-

6.224.041,02

-

1.640.000,00

-

-

-

1.640.000,00

Resultado do Exercício

-

-

-

500.409,36

-

500.409,36

Saldo em 31/dez./2018

10.776.800,00

-

3,90 (2.412.353,52)

-

8.364.450,38

Reserva de Reavaliação Ajuste

-

-

(3,90)

3,90

-

Resultado do Exercício

-

-

-

3.288.023,91

Retenção de Lucros

-

-

-

(875.674,29)

875.674,29

3.288.023,91
-

10.776.800,00

-

-

-

875.674,29

11.652.474,29

Saldo em 31/dez./2019

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

2019

2018

Resultado do Exercício

3.288.023,91

500.409,36

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

3.288.023,91

500.409,36

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)
2019

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de Planos de Saúde
Resgate de Aplicações Financeiras
Outros Recebimentos Operacionais
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde
Pagamento de Comissões
Pagamento de Pessoal
Pagamento de Pró-Labore
Pagamento de Serviços de Terceiros
Pagamento de Tributos
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
Pagamento de Aluguel
Pagamento de Promoção/Publicidade
Aplicações Financeiras
Outros Pagamentos Operacionais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

57.925.407,70
6.350.696,10
8.481.492,59
(45.311.091,29)
(1.050.304,41)
(13.508.116,91)
(81.016,44)
(353,58)
(5.734.814,84)
(1.503,16)
(541.525,56)
(288.803,28)
(6.716.895,28)
(1.522.225,67)
(1.999.054,03)

51.110.034,37
6.997.098,98
8.309.309,81
(39.987.145,65)
(1.136.051,12)
(11.687.832,46)
(81.016,44)
(3.064,61)
(4.922.552,30)
(300.384,11)
(320.017,27)
(4.026.250,00)
(1.735.348,62)
2.216.780,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

(58.687,14)
(374.062,50)
(4.520,00)
(437.269,64)

950.000,00
(47.418,78)
(4.800,00)
897.781,22

6.292.857,08
(16.500,00)
(4.618.104,04)
1.658.253,04

1.640.000,00
2.719.638,92
(16.500,00)
(6.444.065,34)
(2.100.926,42)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

(778.070,63)

1.013.635,38

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA
CAIXA - Saldo Inicial
CAIXA - Saldo Final

(778.070,63)
1.223.124,79
445.054,16

1.013.635,38
209.489,41
1.223.124,79

Ativos Livres no Início do Período
Ativos Livres no Final do Período
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES

3.509.819,18
3.444.091,91
(65.727,27)

3.980.790,31
3.509.819,18
(470.971,13)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Integralização de Capital em Dinheiro
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR

CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(Em Reais)

2019
Resultado do Período

3.288.023,91

Ajustes para conciliação do resultado do período com a
geração/utilização de caixa das atividades operacionais:

2018
500.409,36

1.140.558,08

404.629,30

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

663.786,26

(246.796,80)

Depreciações e Amortizações

684.764,34

430.508,26

(663.289,17)

-

Ajuste de Depreciação Reserva de Reavaliação
Baixa de Imobilizado
Aumento dos Investimentos - Rendimentos Auferidos sobre Cota de
Capital

21.336,14

512,41

(75.105,94)

(97.319,47)

Despesas de Empréstimos e Financiamentos

509.066,45

317.724,90

4.428.581,99

905.038,66

(6.712.379,85)

3.131.161,44

(806.669,49)

2.531.609,13

(1.345.199,88)

(315.662,05)

30.261,59

60.165,11

(470.783,18)

(210.275,34)

Resultado do Período Ajustado
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais
Aplicações
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créditos de Oper. Assist. Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde
da Operadora
Créditos Tributários e Previdenciários
Bens e Títulos a Receber
Títulos e Créditos a Receber ( Realizável de Longo prazo)
Depósitos Judiciais e Fiscais
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
Provisão de Eventos a Liquidar
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG
Débitos de Operações de Assistência Saúde
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Débitos Diversos
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

182.842,36

816.651,97

(4.395.036,65)

268.378,02

92.205,40

(19.705,40)

284.743,83

(1.819.419,52)

246.416,90

(2.040.520,69)

12.531,27

(8.069,03)

(192.332,88)

(48.028,20)

(134.555,48)

62.317,36

352.684,02

214.881,04

(1.999.054,03)

2.216.780,58

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

1. Contexto Operacional
a) O Hospital Marechal Cândido Rondon Ltda. iniciou suas operações em
25/abr./1967, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
sob o nº 39.239-1 e tem por objeto prestação de serviços de atendimento
hospitalar, serviços de diagnóstico por imagem, serviços de hemoterapia,
administração de planos de saúde, realização de consultas e exames
complementares, atividades de fisioterapia, esterilização de equipamentos
médico-hospitalares e atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde.
A entidade tem sua escrituração contábil centralizada em sua sede e está
revestida das formalidades legais, sendo registrada em livros obrigatórios
capazes de assegurar a sua exatidão.
O Hospital Marechal Cândido Rondon Ltda. comercializa atualmente 31
produtos, os quais se encontram devidamente registrados no Sistema de
Informações de produtos junto a Agência nacional de Saúde Suplementar ANS.

2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
2.1

Base da Apresentação
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2019 foram

preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, interpretações

emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as normas estabelecidas
pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo
com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto
está demonstrada na nota explicativa nº 25.
2.2

Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

2.2.1 Apuração do Resultado
Receita - O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos
exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o
período de cobertura do risco, pro rata dia, por se tratarem de contratos com preços
preestabelecidos.
Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerandose a data de apresentação da conta médica, ou do aviso pelos prestadores, 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), com base em Nota Técnica Atuarial.
Rateio de Custos Próprios: Os custos realizados na rede assistencial própria, que opera
no mesmo CNPJ, são apurados segundo critério da ANS, conforme RN 435 de
23/11/2018.

2.2.2 Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração
de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo
de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da
vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser
diferentes dessas estimativas e premissas.
2.2.3 Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento.
2.2.4 Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras são reconhecidas pelo seu valor justo por meio do
resultado (vide nota explicativa nº 3).
2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de
contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde. 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, e há mais
de 60 dias, para planos individuais. Os valores eventualmente recebidos antes do
período de cobertura estão registrados no passivo circulante, em conta específica de
obrigações por recebimento de contraprestações faturadas antecipadamente. A
administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequála à evolução da inadimplência de sua carteira.
2.2.6 Outros Créditos Operacionais
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos
representativos dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em
contrapartida à conta de receitas com outras atividades. A provisão para perdas sobre

créditos com operações com outras atividades é constituída para os valores vencidos há
mais de 90 dias.
2.2.7 Investimentos
Os investimentos são representados por investimentos em cooperativas de
créditos, contabilizados pelo custo de aquisição, e imóveis classificados como
propriedades para investimentos, igualmente mensurados pelo custo de aquisição. (vide
nota explicativa nº 9).
2.2.8 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 10.
2.2.9 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o
objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo
constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil
líquido ao valor recuperável.
2.2.10 Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é
constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.
2.2.11 Provisões Técnicas
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA é calculada com
base em Nota Técnica Atuarial. A provisão de Eventos a Liquidar é calculada com base
nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebidas pela
Operadora, conforme estabelecido pela ANS (vide nota explicativa nº 11).
2.2.12 Imposto de Renda e Contribuição Social
São calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido. As inclusões ao lucro contábil de despesas
temporariamente não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não
tributáveis consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou
débitos tributários diferidos.
2.2.13 Ativos e Passivos Contingentes
Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos
possíveis são apenas divulgados em nota explicativa.
Passivos Contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas
divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas
remotas não são provisionados nem divulgados.

3. Aplicações Financeiras
Exercícios
2019

2018

131.478,34

125.628,38

4.207.498,60

3.983.498,40

Banco Fibra S.A (i)

57.951,15

54.135,62

Banco PAN (i)

58.206,43

54.263,90

Banco Indusval S/A (i)

57.914,48

54.117,20

Banco Pecúnia (i)

-

161.534,34

Banco Original (i)

216.871,52

202.416,55

4.729.920,52

4.635.594,39

Sicredi - Fundo de Investimento (ii)

739.638,89

725.055,27

XP Asset Management

504.091,44

473.857,23

Uniprime RDC Extra (ii)

376.640,67

-

364,02

-

a) Garantidoras de Provisões Técnicas
Bradesco
Sicredi (PEONA)

Subtotal
b) Livres

Santander
Sicredi FI Investimentos

207.521,48

-

AZ Quest Investimentos

334.861,22

317.295,87

XP Asset Management

222.563,90

211.143,30

Pimco Latin America Administradora de Carteiras LTDA

446.811,83

409.342,72

Banco Morgan Stanley SA

85.884,79

75.000,00

Banco BNP Paribas BR

80.659,51

75.000,00

Subtotal

2.999.037,75

2.286.694,39

Total

7.728.958,27

6.922.288,78

(i) Contas registradas na B3.
(ii) Em garantia de empréstimo.
A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam
provisões técnicas (vide Nota Explicativa nº 11).

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

Exercícios
2019

2018

Planos médico-hospitalares
Planos coletivos

4.167.003,25

2.894.215,52

497.817,86

423.439,27

( - ) PPSC

(509.606,69)

(483.388,27)

Subtotal

4.155.214,42

2.834.266,52

54.677,50

30.425,52

4.209.891,92

2.864.692,04

Planos individuais

Participação dos Beneficiários
Total

5. Créditos de Operações de Assistência à Saúde
O saldo deste grupo refere-se a valores a receber de clientes por serviços não
relacionados aos planos de saúde, tais como, convênios, cartões de crédito e pacientes
particulares:
Exercícios
Convênios a Receber
Créditos a Receber de Prestação de Serviços
( - ) Provisão para Perdas Sobre Créditos
Saldos no fim do período

2019

2018

17.828,57

30.268,18

952.186,76

953.634,83

(850.443,31)

(834.069,40)

119.572,02

149.833,61

6. Créditos Tributários e Previdenciários
Exercícios
2019
Imposto de Renda

2018

1.084.958,65
171.031,68

733.930,25

249.390,29

158.931,12

Créditos de PIS e COFINS

380,05

42.788,31

Saldos no fim do período

1.505.760,67

1.034.977,49

Contribuição Social s/ o Lucro Líquido
Crédito de Previdência Social

99.327,81

7. Bens e Títulos a Receber
Exercícios
2019

2018

Estoques

487.064,66

417.902,41

Adiantamentos

105.376,02

275.774,69

Cheques e Ordens a Receber

260.912,95

330.758,34

Crédito de Precatórios a Receber

533.230,75

533.230,75

6.763,82

7.949,95

( - ) Provisão para Perdas Sobre Créditos

(117.008,13)

(106.433,71)

Saldos no fim do período

1.276.340,07

1.459.182,43

Outros Créditos a Receber

8. Títulos e Créditos a Receber

Exercícios
2019
913.329,88

2018
413.202,21

Crédito de Precatórios a Receber (i)

6.223.808,85

2.328.899,87

Saldos no fim do período

7.137.138,73

2.742.102,08

SUS Proc.2000.70.02.0029 (i)

(i)

Ações transitadas em julgado contra a União Federal, referente a créditos a receber do
Sistema Único de Saúde. Em 2019 a entidade realizou a correção pela variação do INPC
conforme previsto no processo.

9. Investimentos

Sicredi Costa Oeste
Uniprime Pioneira do Paraná
Sicoob Marechal

Exercícios
2018
2019
(reclassificado)
415.413,18
352.860,70
157.765,82
141.964,94
27.463,31

25.890,73

600.642,31

520.716,37

Imóveis (i) (ii)

5.732.795,85

5.735.995,89

Saldos no fim do período

6.333.438,16

6.256.712,26

Total

(i) Refere-se a imóveis mantidos para valorização, não utilizados nas atividades da
empresa;

(ii) A entidade possui classificado como propriedade para investimento o terreno de
matrícula nº 22.746 registrado pelo valor de R$ 1.000.000,00. O referido imóvel está
registrado em nome dos antigos proprietários Hospital e Maternidade Filadélfia Ltda.,
porém, há contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado e datado de
01/mar./2017 o qual já foi quitado, porém ainda não dispõe do Registro do Imóvel com
a alteração do proprietário.

10. Imobilizado
Exercícios
2019
Taxa
Anual

Custo

Depreciação

Líquido

2018
(reclassificado)
Líquido

Terrenos (i)

0%

4.165.423,87

-

4.165.423,87

4.147.480,08

Edificações (i)

4%

8.652.131,01

(2.458.878,14)

6.193.252,87

6.424.021,30

Máquinas e Equipam.

10%

742.193,25

(420.892,59)

321.300,66

117.962,12

Aparelhos Medicina

10%

3.543.296,40

(2.543.503,49)

999.792,91

308.642,49

Aparelho Telefônico

10%

61.423,42

(28.951,68)

32.471,74

32.471,74

20%

684.498,47

(302.143,98)

382.354,49

130.877,02

Móveis e Utensílios

10%

968.584,96

(605.024,81)

363.560,15

352.535,51

Veículos

20%

171.251,93

(95.250,75)

76.001,18

54.448,59

18.988.803,31

(6.454.645,44)

12.534.157,87

11.568.438,85

Equipamentos de
Informática

Total

(i) Em garantia de empréstimos e arrolados em processos da Receita Federal do Brasil, imóvel
assistencial vinculado à ANS.

No exercício de 2018, e mantido para 2019, a entidade efetuou, internamente,
estudos para verificar a possibilidade de determinar novos prazos de vida útil dos bens
integrantes do ativo imobilizado, consequentemente, novas taxas de depreciação,
conforme previsto no CPC-27 - Ativo Imobilizado.
Como resultado deste estudo, a administração da entidade decidiu por não alterar
os prazos estimados de vida útil e as taxas aplicadas até o momento.

11. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Exercícios
Provisão Contraprestações Não Ganhas (i)
Provisão Eventos a Liquidar para o SUS (ii)

2019

2018

323.543,20

311.011,93

305.928,96

266.555,58

Provisão Eventos a Liquidar outros (iii)

2.558.928,39

2.334.679,55

Provisão Eventos Ocorridos e Não Avisados (iv)

2.884.006,95

2.220.220,69

Total Curto Prazo

6.072.407,50

5.132.467,75

Provisão Eventos a Liquidar para o SUS (ii)

37.786,19

54.991,51

Total Longo Prazo

37.786,19

54.991,51

6.110.193,69

5.187.459,26

Total Geral

(i) A contabilização da receita a ser apropriada de acordo com o período de cobertura é feita
conforme a regra da PPCNG, em conta própria de Provisões Técnicas, cujo registro ocorre
pelo início de cobertura do plano e revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com
relação ao risco decorrido, para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ganha, de
acordo com o regime de competência contábil;
(ii) Provisão para eventos conhecidos ou avisados de reembolso ao SUS apropriados à despesa,
considerando-se a data de apresentação dos Avisos de Beneficiários Identificados - ABI;
(iii) 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;
(iv) Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não
tenham sido avisados, constituída com base em metodologia atuarial.

12. Débitos de Operações de Assistência à Saúde
Valores recebidos antes do período de cobertura registrados na conta específica de
Receita Antecipada de Contraprestações, no montante de R$ 1.331.020,70 (R$
1.523.353,58 em 2018).

13. Tributos e Encargos a Recolher
Exercícios
2019
DESCRIÇÃO
Tributos e Contribuições a Recolher

Passivo
Circulante

2018
Passivo Não
Circulante

Total

Total

1.003.042,85

-

1.003.042,85

575.095,27

ISSQN a Recolher

100.958,52

-

100.958,52

90.260,49

INSS a Recolher

636.288,63

-

636.288,63

265.902,45

FGTS a Recolher

102.055,71

-

102.055,71

78.460,54

COFINS a Recolher

140.870,29

-

140.870,29

120.836,30

22.869,70

-

22.869,70

19.635,49

270.307,88

-

270.307,88

201.554,13

IRRF - Funcionários

84.222,70

-

84.222,70

55.938,31

IRRF - Terceiros

39.844,88

-

39.844,88

25.035,35

ISSQN Retenções

39.374,64

-

39.374,64

43.240,30

CSLL Retenções

22.614,04

-

22.614,04

15.143,26

COFINS Retenções

67.842,00

-

67.842,00

45.429,61

PIS Retenções

14.699,16

-

14.699,16

9.843,01

1.710,46

-

1.710,46

6.924,29

1.012.951,78

6.589.978,93

7.602.930,71

8.234.187,52

18.583,44

34.069,64

52.653,08

Parcelamento ISSQN (vi)

50.280,00

21.585,17

71.865,17

Parcelamento COFINS (ii)

88.330,92

172.614,95

260.945,87

8.054,96

2.872,80

10.927,76

182.133,00

342.752,86

524.885,86

Parcelamento Receita Estadual (vii)

10.644,84

49.675,92

60.320,76

Parcelamento CSRF (i)

37.104,00

68.024,00

105.128,00

PERT – Demais Débitos PGFN (v)

188.642,66

2.025.150,52

2.213.793,18

PERT – Demais Débitos RFB (v)

150.800,40

1.344.636,90

1.495.437,30

41.780,28

379.504,21

421.284,49

236.597,28

2.149.091,26

2.385.688,54

67.517,42
118.723,24
330.907,41
23.492,25
669.996,96
68.276,00
134.806,22
2.331.935,55
1.561.671,96
439.277,72
2.487.582,79

2.286.302,51

6.589.978,93

8.876.281,44

9.010.836,92

PIS a Recolher
Retenções de Impostos e Contribuições

Contribuições Sindicais
Parcelamento de Tributos e
Contribuições
Parcelamento IRRF (i)

Parcelamento PIS (iii)
Parcelamento INSS (iv)

PERT – Débitos Previdenciários PGFN (v)
PERT – Débitos Previdenciários RFB (v)
Total

(i) Última parcela em 31/10/2022;
(ii) Última parcela em 28/02/2023;
(iii) Última parcela em 31/05/2021;
(iv) Última parcela em 31/01/2023;

(v) Última parcela em 28/02/2023;
(vi) Última parcela em 27/01/2022;
(vii) Última parcela em 25/08/2025.

14. Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Exercícios
2019
Empréstimos Bancários (quadro 1)

2018

10.251.316,69

6.138.532,95

Outros Empréstimos (i)

577.711,59

1.879.555,49

Financiamentos

183.251,76

-

11.012.280,04

8.018.088,44

Curto Prazo

1.851.483,40

2.787.625,43

Longo Prazo

9.160.796,64

5.230.463,01

11.012.280,04

8.018.088,44

Total

Saldos no fim do período

(i) Outros Empréstimos no Curto Prazo referem-se a saldos de contas correntes negativas. No
Longo Prazo são registrados os empréstimos contraídos de pessoas físicas.

Quadro 1:
Exercícios
Banco

Contrato

Vencto.

SICREDI

B617326019 (i)

15/nov./2024

SICREDI

B717341974 (ii)

15/set./2020

SICREDI

B817381307 (iii)

Rotativo

SICREDI

B917384421 (iv)

15/jan./2025

SICREDI

B917309650 (v)
JUROS A
APROPRIAR

15/nov./2023

SICREDI
UNIPRIME

2015600375 (vi)

20/jan./2026

UNIPRIME

2017600182 (vii)

16/nov./2022

UNIPRIME

2017600213 (viii)

20/ago./2029

UNIPRIME

2019600138 (ix)

15/abr./2024

Total

Encargos
0,6% + CDI
a.m.
2,19% a.m.
0,8% + CDI
a.m.
0,6% + CDI
a.m.
1,12% a.m.

0,5% + CDI
a.m.
1,10% + CDI
a.m.
0,50% + CDI
a.m.
0,57% + CDI
a.m.

2019

2018

3.054.535,15

3.627.269,16

7.337,16

17.120,04

1,00

640.001,00

4.966.480,00

-

279.867,14

-

(300.763,60)

(271.894,39)

341.480,31

396.212,22

312.135,52

393.682,62

1.244.953,51

1.336.142,30

345.290,50
10.251.316,69

6.138.532,95

(i)

Garantias: Aval dos sócios, imóveis matriculas 13605 de propriedade do Hospital

Marechal Candido Rondon Ltda. e 4880 de propriedade de Hospital e Maternidade Filadélfia
Ltda. e Aplicação Sicredinvest na Cooperativa Sicredi;
(ii)

Garantias: Aval dos sócios;

(iii)

Garantias: Sem garantias;

(iv)

Garantias: Aval dos sócios e Imóvel matricula 2723 de propriedade do Hospital

Marechal Cândido Rondon Ltda.;
(v)

Garantias: Aval dos sócios e alienação do bem financiado.

(vi)

Garantias: Imóvel financiado;

(vii)

Garantias: Aval dos sócios.

(viii)

Garantias: Imóvel matricula 30487 de propriedade do Hospital Marechal Cândido

Rondon Ltda.; e

(ix)

Garantias: Aplicações RDC Extra Uniprime.

15. Débitos Diversos
Exercícios
2019
Obrigações com Pessoal (i)
Fornecedores
Depósitos de Terceiros
Saldos no fim do período

2018

1.973.992,46

1.597.097,05

772.613,32

641.607,02

930,64

1.283,40
2.239.987,47

2.747.536,42

(i) O grupo de Obrigações com Pessoal é composto de provisões relacionadas com a folha de
pagamento (salários, férias, INSS, FGTS);

16. Provisões
Exercícios
2019

2018

COFINS (questionado)

2.510,99

2.510,99

Saldos no fim do período

2.510,99

2.510,99

17. Provisões para Contingências
17.1. Possíveis
A entidade possui processos cujas expectativas de perda são classificadas como
possíveis, na opinião de seus consultores jurídicos. A entidade não provisiona os valores
envolvidos nesses processos, porém os divulga, conforme segue:
Exercícios
2019

2018

Cíveis (i)

1.840.113,89

2.134.659,62

Total

1.840.113,89

2.134.659,62

(i) Basicamente, questões contratuais e danos morais.

17.2. Processo Administrativo
Trata-se de procedimento fiscal em que o Hospital foi autuado para pagar
contribuições previdenciárias - da empresa, do segurado e de terceiros - em razão de
uma suposta vinculação trabalhista entre ele e os médicos que, indicados por pessoas
jurídicas, prestaram serviços em seu estabelecimento, além de multa de ofício de 150%
sobre o débito atualizado. O valor da autuação é de R$ 2.903.304,15, que atualizado
perfaz o montante de R$ 3.973.957,73 em 31/dez./2019
Foi apresentada impugnação em que se demonstrou não existir qualquer
vinculação trabalhista entre o hospital e seus médicos, além de não ter sido praticado
qualquer ato que ensejaria o pagamento de multa de ofício.

A inexistência de vinculação trabalhista se comprova pela ausência dos requisitos
essenciais e indispensáveis à relação de emprego, quais sejam pessoalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação.
Além do mais, há possibilidade de se contratar pessoas jurídicas que indicam seus
médicos e autorizada, inclusive, pelo art. 129, da Lei nº 11.196/2005.
Soma-se à argumentação que muitas das pessoas jurídicas contratadas foram
constituídas muito antes da celebração de contrato com a empresa, o que afasta qualquer
alegação de fraude. Muitos prestadores de serviços têm consultórios próprios.

18. Patrimônio Líquido
18.1 Capital Social
O capital social subscrito e integralizado está dividido em 10.776.800 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 cada, pertencentes a quotistas domiciliados no País,
perfazendo o montante de R$ 10.776.800,00.
18.2 Reserva de Reavaliação
A entidade apresentava um saldo de R$ 3,90 como Reserva de Reavaliação no
Patrimônio Líquido, porém não há bens reavaliados em seu ativo imobilizado, por esse
motivo esse saldo foi regularizado neste exercício.
18.3 Resultado do Exercício e Destinações
No exercício findo em 31/dez./2019 a entidade apresentou lucro líquido de
R$ 3.288.023,91, no exercício findo em 31/dez./2018 a entidade apurou lucro líquido de
R$ 500.409,36. Os resultados acumulados estão sendo mantidos em Reservas de
Lucros/ Prejuízos Acumulados que apresentam o saldo de R$ 875.674,29 em
31/dez./2019 e o saldo de (R$ 2.412.353,52) em 31/dez./2018.

18.4 Margem de Solvência
Conforme estabelecido pela ANS, a Margem de Solvência corresponde à
suficiência do Patrimônio Líquido ajustado por efeitos econômicos, na forma da
regulamentação em vigor, para cobrir o maior montante entre os seguintes valores:
I - 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos doze meses: de 100% (cem por
cento) das contraprestações/prêmios na modalidade de preço preestabelecido, e de 50%
(cinquenta por cento) das contraprestações/prêmios na modalidade de preço pósestabelecido;
II - 0,33 (zero vírgula trinta e três) vezes a média anual dos últimos trinta e seis meses
da soma de 100% (cem por cento) dos eventos/sinistros na modalidade de preço
preestabelecido.
De acordo com a RN 313, a qual alterou a RN 209, o prazo máximo permitido para
adequação é de 10 anos, a partir de dezembro de 2012, onde as operadoras deverão
observar a proporção cumulativa mínima conforme segue:
“I - Até dezembro de 2012: 35% do valor da MS, calculada nos termos do art. 6º desta
Resolução;
II - Entre janeiro de 2013 e novembro de 2014: deverá ser observada a proporção
cumulativa mínima mensal de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor da
MS, calculada nos termos do art. 6º desta Resolução, em adição ao estabelecido no item
I acima;
III - Em dezembro de 2014: 41% do valor da MS, calculada nos termos do art. 6º desta
Resolução;
IV - Entre janeiro de 2015 e novembro de 2022: deverá ser observada a proporção
cumulativa mínima mensal de 0,615% (zero vírgula seiscentos e quinze por cento) do
valor da MS, calculada nos termos do art. 6º desta Resolução, em adição ao estabelecido
no item III acima; e

V - A partir de dezembro de 2022: 100% do valor da MS, calculada nos termos do art.
6º desta Resolução."
Cálculo da Margem de Solvência em 31/dez./2019:
Descrição

2019

Capital Base

8.789.791,63

(x) Fator k

4,35%

Capital Regulatório

382.355,94

+ Patrimônio Líquido Contábil

11.652.474,29

(-) Despesas Antecipadas

-

(-) Intangível

-

+ Obrigações Legais

41.766,11

(A) Patrimônio Líquido Ajustado

11.694.240,40

(i) 0,20 vezes; contraprestações - últimos 12 meses vezes 77,90 %

9.391.093,58

(ii) 0,33 vezes; eventos - últimos 36 meses média anual vezes 77,90%

10.894.632,65

(B) Margem de Solvência = Maior entre (i) e (ii)

10.894.632,65
799.607,75

Suficiência Total (A) – (B)

19. Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora

Exercícios
2019
Honorários e Taxas

6.767.917,50

2018
6.188.595,01

Materiais e Medicamentos

1.718.661,11

1.609.443,06

(7.598,46)

(1.231,74)

8.478.980,15

7.796.806,33

( - ) Deduções da Receita com Prestação de Serviços
Total

20. Outras Despesas Oper.Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora

Exercícios
2019
Prestação de Serviços Hospitalar
Prestação de Serviços Ambulatorial
( - ) Provisão para Perdas sobre Créditos
Total

2018

10.729.246,19

8.911.018,78

2.028.248,10

1.414.086,39

149.098,09

-

12.906.592,38

10.325.105,17

21. Despesas Administrativas
Exercícios
2019

2018

1.714.168,90

1.424.066,60

Serviços de terceiros

963.307,81

873.811,89

Despesas com Publicidade e Propaganda

652.984,81

779.171,54

Tributos

184.766,45

41.307,83

Diversas

65.960,75

4.642,13

3.581.188,72

3.122.999,99

Despesas com Pessoal Próprio

Total

22. Resultado Financeiro Líquido
Exercícios
2019

2018

592.117,10

685.898,15

59.648,01

62.895,51

Outras Receitas (i)

4.854.464,81

373.774,40

Receitas Financeiras

5.506.229,92

1.122.568,06

(9.675,60)

(3.279,42)

(372.203,10)

(787.097,89)

(1.061.060,92)

(1.547.724,90)

(687.435,47)

(1.054.625,14)

(2.130.375,09)

(3.392.727,35)

3.375.854,83

(2.270.159,29)

Receitas com Fundos de Investimento
Juros

Despesas com Aplicações Financeiras
Desp.Fin.c/ Op.de Assist.à Saúde
Desp.Fin.c/Empréstimos e Financ.
Outras Despesas Financeiras
Despesas Financeiras
Saldos no fim do período

(i) Em 2019 a entidade atualizou valores de precatórios, decorrentes de ações transitadas
em julgado contra a União Federal, referente a créditos a receber do Sistema Único de Saúde. A

correção foi pela variação do INPC, conforme previsto no processo, no valor de R$
4.400.036,53.

23. Receitas Patrimoniais
Em 2019 a entidade realizou a reversão da depreciação acumulada dos bens
reavaliados nas contas do ativo imobilizado no valor de R$ 655.454,17, o ajuste foi
necessário, visto que não havia saldo devedor da mais valia referente a Reavaliação
constituído em anos anteriores.

24.

Seguros
O Hospital Marechal Cândido Rondon Ltda. adota a política de contratar

cobertura de seguros, para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela
administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade.

25.

Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais pelo Método

Indireto

Exercícios
2019
Resultado do Período
Ajustes para conciliação do resultado do período com a
geração/utilização de caixa das atividades operacionais:

2018

3.288.023,91

500.409,36

1.140.558,08

404.629,30

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

663.786,26

Depreciações e Amortizações

684.764,34

(246.796,80)
430.508,26

(663.289,17)

-

Ajuste de Depreciação Reserva de Reavaliação
Baixa de Imobilizado
Aumento dos Investimentos - Rendimentos Auferidos sobre Cota de
Capital

21.336,14

512,41

(75.105,94)

(97.319,47)

Despesas de Empréstimos e Financiamentos

509.066,45

317.724,90

Resultado do Período Ajustado
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais
Aplicações
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créditos de Oper. Assist. Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da
Operadora
Créditos Tributários e Previdenciários
Bens e Títulos a Receber
Títulos e Créditos a Receber ( Realizável de Longo prazo)
Depósitos Judiciais e Fiscais
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
Provisão de Eventos a Liquidar
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG
Débitos de Operações de Assistência Saúde
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Débitos Diversos
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Dietrich Rupprecht Seyboth
Sócio Administrador
CRM 3616
CPF 595.007.518-87

4.428.581,99

905.038,66

(6.712.379,85)

3.131.161,44

(806.669,49)

2.531.609,13

(1.345.199,88)

(315.662,05)

30.261,59

60.165,11

(470.783,18)

(210.275,34)

182.842,36

816.651,97

(4.395.036,65)

268.378,02

92.205,40

(19.705,40)

284.743,83

(1.819.419,52)

246.416,90

(2.040.520,69)

12.531,27

(8.069,03)

(192.332,88)

(48.028,20)

(134.555,48)

62.317,36

352.684,02

214.881,04

(1.999.054,03)

2.216.780,58

Leila Fabiane Hoffmann Arnhold
Contadora
CRC: PR 060035/O-3
CPF 054.629.229-14

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Sócios do
HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA.
Marechal Cândido Rondon - PR
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO
RONDON LTDA., 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
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON LTDA. 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.
Ênfase
(i) Chamamos à atenção para a Nota Explicativa nº 17.2 às demonstrações
contábeis, que descreve a incerteza relacionada com o resultado da ação
referente à impugnação do auto de infração de contribuições previdenciárias.
(ii) Conforme mencionado na nota explicativa nº 9 (ii) a entidade possui
classificado como propriedade para investimento o terreno de matrícula nº
22.746 registrado pelo montante de R$ 1.000.000,00. O referido imóvel não
consta registrado em nome da empresa, estando registrado em nome dos
antigos proprietários.
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Nossa opinião não contém ressalvas relacionadas a esses assuntos.
Outros Assuntos
Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exercício Anterior
Os valores correspondentes ao exercício anterior, findo em 31 de dezembro de
2018, apresentados para fins de comparabilidade, foram anteriormente
examinados por outro auditor independente, com a emissão do relatório de
opinião sem ressalvas datado de 22 de março de 2019.
E com menção em Parágrafo de Ênfase sobre: A incerteza relacionada com o
resultado da ação referente à impugnação do auto de infração de contribuições
previdenciárias descrita na nota explicativa nº 17.2, assunto também descrito
no parágrafo de ênfase deste relatório.
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
Demonstrações Contábeis

e

da

Governança

pelas

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
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 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.
Responsabilidades do
Contábeis

Auditor pela Auditoria das Demonstrações

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 razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração;
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 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, se as divulgações forem inadequadas.
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.
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.

São Paulo, 13 de março de 2020.

RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC 2SP035012/O6 S/PR
CNAI-PJ 000015
CVM 12793

SANDRO RIOS MARQUES
CONTADOR CRC 1PR048863/O-0 T/SP S/PR
CNAI 1928
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