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SIM fecha 2015  
com superávit  
de R$ 6,5 milhões

dos e demais beneficiários, 

A gestão de planos de 

saúde é complexa, espe-

cialmente quando se trata 

uma entidade sem fins lu-

crativos, como é a nossa 

Caixa de Assistência – SIM, 

que oferece planos de cará-

ter coletivo e solidário e con-

reservas para os momentos 

de contingência. O resulta-

do favorável foi obtido por 

meio de uma gestão profis-

sionalizada, um programa 

de prevenção e promoção 

a saúde, e equipe colabo-

radores comprometidos e 

com apoio de seus associa-

Mesmo em um cenário 

desfavorável, a Caixa de As-

sistência – SIM, superou as 

expectativas e fechou o ano 

de 2015 com o melhor resul-

tado (sem reversões) dos úl-

timos 15 anos, atingindo su-

perávit de R$ 6,5 milhões e 

recuperando parte de suas 
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O objetivo 
da Caixa de 
Assistência – 
SIM é sua a 
preservação, 
trabalhando na 
gestão de planos 
equilibrados, 
visando 
qualidade de 
vida para nossos 
beneficiários.

ta somente com a participa-

ção de seus beneficiários e 

patrocinadoras.

Em um cenário de pres-

são econômica nos custos 

da medicina que aumentam 

a cada dia, além de fatores 

como o envelhecimento da 

massa de beneficiários, as 

dificuldades de negocia-

ção com os prestadores, os 

custos com as novas tec-

nologias e tratamentos e 

a “judicialização” da saúde, 

são provocações enfrenta-

das diariamente. O desafio 

constante é oferecer aos be-

neficiários o que há de mais 

moderno em termos de efi-

ciência e conforto e manter 

os planos financeiramente 

equilibrados.

Cabe destacar no ano 

de 2015 foram mantidos os 

percentuais de contribuição 

para o Plano SIM Saúde, in-

-correndo somente a atua-

lização monetária sobre as 

bases de contribuição dos 

beneficiários aposentados 

e mantenedores e o acor-

do coletivo para os benefi-

ciários ativos conforme pre-

visto em regulamento. As 

mensalidades dos Planos 

SIM Família e SIM Sorrir so-

freram somente o reajuste 

pela variação do INPC do 

período.

Atuando com planos re-

gulamentados e atenden-

do todas as exigências da 

Agência Nacional de Saú-

de Suplementar – ANS, bus-

camos não só o equilíbrio 

econômico-financeiro, mas 

especialmente a manuten-

ção da oferta de planos de 

saúde coletivos e solidários 

para as mais de 26 mil vidas 

atendidas.

Nosso objetivo é a pre-

servação da Caixa de As-

sistência – SIM, trabalhan-

do na gestão de planos 

equilibrados, visando qua-

lidade de vida para nossos 

beneficiários.
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A Caixa de Assistência – 

SIM lançou em 2014 o progra-

ma de prevenção e promoção 

da saúde intitulado SUA Saú-

de, que visa auxiliar seus be-

neficiários a repensar os hábi-

tos, pois não basta viver muito, 

é preciso viver com qualidade 

de vida, com saúde e equilíbrio. 

O programa SUA Saúde ini-

ciou-se com um piloto em seu 

primeiro ano para os benefici-

ários residentes nas regiões de 

Blumenau, Chapecó, Tubarão 

e Florianópolis, sendo que em 

2015 teve sua expansão para 

as demais regiões de Santa Ca-

tarina, realizando mais de 7 mil 

Programa SUA Saúde  
é investimento em prevenção 
e qualidade de vida para 
beneficiários e famílias

atendimentos e ações, além do 

monitorando direto de mais de 

mil beneficiários da SIM.

Seu objetivo é promover 

ações de monitoramento, pre-

venção e promoção em saúde, 

focadas na mudança hábitos e 

práticas de atividades saudá-

veis. O programa complemen-
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ta as ações do plano de saúde, 

sem custo adicional para seus 

beneficiários. 

Fazem parte do programa 

ações específicas de monito-

ramento em saúde conforme o 

perfil de cada beneficiário, por 

exemplo: pessoas com doen-

ças crônicas, como cardiopa-

tias e diabetes, serão acom-

panhadas continuamente, seja 

na própria residência por meio 

de visitas de técnicos em saú-

de qualificados e agendadas 

previamente, ou por monitora-

mento telefônico ou por ações 

em grupos programadas.

Os programas de promo-

ção e prevenção são o foco 

das principais operadoras de 

saúde do país e do mundo, 

pois programas como estes 

são capazes de aumentar a 

qualidade de vida dos bene-

ficiários dos planos, além de 

contribuir diretamente na saú-

de financeira da instituição, 

porque ações de prevenção 

são mais eficazes e menos 

onerosas que os gastos com 

cirurgias de urgência e outros 

procedimentos que são evita-

dos com acompanhamentos e 

diagnósticos precoces.

SIM faz evento para prestar 
contas e promover a saúde

A Caixa de Assistência – SIM, comprometida 
com a transparência, a prevenção de doenças e 
a promoção da saúde, realizou entre os meses 
de outubro e novembro de 2015 o evento SIM 
com Você e de Prestação de Contas do Exercí-
cio 2014-2015.

O evento destinado aos seus associados e 
beneficiários contou com a presença da equi-
pe multiprofissional de saúde do Programa SUA 
Saúde na realização de avaliações de saúde e 
palestras. Também foi realizada a prestação de 
contas, informações e esclarecimentos a respei-
to da Caixa de Assistência – SIM, seus planos e 
o cenário atual de saúde.

Os eventos foram realizados em onze cida-
des de Santa Catarina, sendo um momento em 
que os beneficiários da SIM tiveram a oportuni-
dade de buscar informações e esclarecimentos, 
além de propor ações. 

Despesas Administrativas: 
Controle e resultado

Trabalhar com uma gestão profissionaliza-
da resulta em indicadores positivos e em 2015 a 
Caixa de Assistência – SIM, que em 2015 apre-
sentou taxa administrativa de apenas 5,25% de 
sua receita, enquanto a média de outras opera-
doras do mercado em saúde supera os 15%.

Dedicação, foco, constantes negociações 
com nossos fornecedores e prestadores de ser-
viços, além de outras ações tomadas, para aten-
der o incremento constante no seguimento de 
saúde, resultaram positivamente para alcançar 
os objetivos e resultados.
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Plano SIM Saúde: 
Equilíbrio e manutenção

Assim como ocorreu em 2014, o Plano 
SIM Saúde (Registro ANS nº 469.770/13-
7) apresentou no ano de 2015 o equilíbrio 
atuarial projetado, fato que permitiu a ma-
nutenção dos percentuais de contribuição, 
incidindo somente a atualização monetá-
ria, pela aplicação do INPC sobre as ba-
ses de contribuição dos beneficiários apo-
sentados e mantenedores, e o percentual 
dos acordos coletivos para os beneficiá-
rios na ativa conforme previsto em regu-
lamento, não ocorrendo qualquer reajuste 
nos percentuais de contribuição do Plano 
SIM Saúde.

Plano SIM Sorrir: Acesso a odontologia

O plano de cobertura odontológica da Caixa de Assistência 
– SIM, Plano SIM Sorrir (Registro ANS nº 469.217/13-9), trouxe a 
extensão de benefícios através da ampliação de procedimentos, 
e conta com a cobertura de clínicas contratadas diretamente pela 
SIM, bem como a disponibilização redes parceiras.

Conforme previsto no regulamento, as mensalidades são reajustadas anualmente, sendo que 
em 2015 após resultados apurados na avaliação técnico/atuarial foi aplicado somente a atualiza-
ção monetária pela variação do INPC para reajuste das mensalidades do plano.

Plano SIM Família: Saúde 
ao seu Familiar Agregado

No ano de 2015, o Plano SIM Família 
(Registro ANS nº 467.417/12-1), destinado a 
atender a massa de familiares agregados de 
nossos beneficiários titulares, com mensali-
dades por faixa etária, e que apresentam em 
média metade dos preços dos planos simila-
res disponíveis no mercado, teve após resul-
tados apurados na avaliação técnico/ atuarial 
somente a aplicação da atualização monetá-
ria pela variação do INPC de 9,314%, confor-
me previsão regulamentar.

Planos obtêm equilíbrio  
e garantem ampla cobertura
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RELATÓRIO ANUAL
DE INFORMAÇÕES 2015
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ATIVO CIRCULANTE

 Disponível

 Realizável
  Aplicações
   Aplicações Vinculadas à Provisões Técnicas
   Aplicações Não Vinculadas 
   Créditos de Operaç.com Planos Assist. à Saúde
    Contraprestação Pecuniária a Receber
    Outros Créditos de Operaç.com Planos Assist.  
    à Saúde
   Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relac.  
   Com Planos Saúde da Operadora
   Créditos Tributários e Previdenciários
   Bens e Títulos a Receber

ATIVO NÃO CIRCULANTE

 Realizável a Longo Prazo
  Depósitos Judiciais e Fiscais
  Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

 Imobilizado
  Imobilizado de Uso Próprio
  Não Hospitalares/Não Odontolog.
  Outras Imobilizações - Não Hospit/Não Odontolog.

 Intangível

TOTAL  DO  ATIVO

PASSIVO CIRCULANTE

 Provisões Técnicas de Oper. Assist. à Saúde
  Provisão de Contraprestações
   Provisão para Remissão
  Provisão de Eventos a Liquidar para SUS
  Provisão de Eventos a Liquidar para Outros   
  Prestadores de Serviços Assistencias
  Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados  
  (PEONA)
 Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relac.  
 Com Planos Saúde da Operadora
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher
 Débitos Diversos

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

  Provisões Técnicas de Oper. Assist. à Saúde
   Provisão para Remissão
  Provisões 
   Provisões para Ações Judiciais

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Patrimônio Social

TOTAL  DO  PASSIVO

2015

26.356.004

2.142

26.353.862
20.849.461

6.627.282
14.222.179

4.391.010
3.146.951

1.244.059

1.061.372
12.984
39.035

7.749.516

7.616.693
7.616.693

116.031
112.401
112.401

3.630

16.792

34.105.520

2015

7.792.141

6.929.985
10.107
10.107

446.867

61.488

6.411.523

855
501.260
360.041

827.852

-
-

827.852
827.852

25.485.527

25.485.527

34.105.520

2014

23.125.752

118

23.125.634
18.174.660
5.962.498

12.212.162
4.362.670
2.605.197

1.757.473

516.759
12.984
58.561

6.990.070

6.816.461
6.816.461

-

152.028
148.398
148.398

3.630

21.581

30.115.822

2014

10.553.094

9.644.775
34.069
34.069

710.575

3.906.706

4.993.425

474.398
169.721
264.200

561.579

46.872
46.872

514.707
514.707

19.001.149

19.001.149

30.115.822

1. Balanço Patrimonial

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476

Leandro José João
Diretor - Comitê Gestor
CPF: 889.109.629-68

Mário José Martins
Coordenador - Comitê Gestor

CPF: 434.085.169-87

Lilian Cristiane Hochsteiner
Contadora CRC/SC - 015.826/O-4

CPF: 538.207.979-04

Rodarte Nogueira 
Consultoria em Estatística e Atuária

CIBA 70

(Em R$ 1,00)
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2. Demonstração de Resultado do Exercício

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476

Leandro José João
Diretor - Comitê Gestor
CPF: 889.109.629-68

Mário José Martins
Coordenador - Comitê Gestor

CPF: 434.085.169-87

Lilian Cristiane Hochsteiner
Contadora CRC/SC - 015.826/O-4

CPF: 538.207.979-04

Rodarte Nogueira 
Consultoria em Estatística e Atuária

CIBA 70

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde
  Contraprestações Líquidas
  Variação das Provisões Técnicas de Oper. de Assistência à Saúde

Eventos Indenizáveis Líquidos
 Eventos Conhecidos ou Avisados
 Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde
Receitas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relac. C/Pl. de Saúde da Operad.
 Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist. Médico Hospitalar
 Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
 Programas de Promoção da  Saúde e Prev. De Riscos e Doenças
 Provisão para Perdas Sobre Créditos

RESULTADO BRUTO

Despesas Administrativas

Resultado Financeiro Líquido
 Receitas Financeiras
 Despesas Financeiras

RESULTADO LÍQUIDO

2015

64.746.171
64.746.171
64.675.337

70.834

(55.793.782)
(54.375.684)

(1.418.098)

8.952.389

4.901
504.899
390.271
114.628

(1.981.877)
(1.278.958)

(694.127)
(8.792)

7.480.312

(3.585.067)

2.589.133
3.086.719
(497.586)

6.484.378

2014

59.506.665
59.506.665
59.380.325

126.340

(49.136.128)
(48.250.071)

(886.057)

10.370.537

4.111
478.341
384.317
94.024

682.171
1.233.338
(491.568)
(59.599)

11.535.160

3.003.027

3.007.237
2.017.677

989.560

17.545.424

(Em R$ 1,00)
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Superávit (Déficit) do Exercício

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

2015

6.484.378

6.484.378

2014

17.545.424

17.545.424

(Em R$ 1,00)

3. Demonstração do Resultado Abrangente

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476
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4. Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476

Leandro José João
Diretor - Comitê Gestor
CPF: 889.109.629-68

Mário José Martins
Coordenador - Comitê Gestor

CPF: 434.085.169-87

Lilian Cristiane Hochsteiner
Contadora CRC/SC - 015.826/O-4

CPF: 538.207.979-04

Rodarte Nogueira 
Consultoria em Estatística e Atuária

CIBA 70

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de Planos de Saúde
Resgates de Aplicações Financeiras
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
Outros Recebimentos Operacionais
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
Pagamento de Pessoal
Pagamento de Serviços de Terceiros
Pagamento de Tributos
Pagamento de Aluguel
Aplicações Financeiras
Outros Pagamentos Operacionais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
Pagamento Relativo ao Ativo Intangível
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

CAIXA - Saldo Inicial

CAIXA - Saldo Final

Ativos Livres no Início do Período

Ativos Livres no Final do Período

Aumento/Diminuição nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES

2015

71.859.255
78.489.549

411.975
8.218.644

(66.627.815)
(1.663.802)

(591.131)
(1.396.592)

(7.752)
(99.154)

(79.769.700)
(8.805.526)

17.951

(11.152)
(4.775)

(15.927)

(2.024)

118

2.142

12.212.280

14.224.321

2.012.041

2014

67.034.829
67.769.226

262.534
9.519.285

(58.989.671)
(1.347.354)

(658.887)
(2.445.104)

(98.701)
(71.952.383)
(9.055.579)

38.195

-
(46.230)

(3.480)
(49.710)

(11.515)

11.633

118

8.158.806

12.212.280

4.053.474

(Em R$ 1,00)
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5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476

Leandro José João
Diretor - Comitê Gestor
CPF: 889.109.629-68

Mário José Martins
Coordenador - Comitê Gestor

CPF: 434.085.169-87

Lilian Cristiane Hochsteiner
Contadora CRC/SC - 015.826/O-4

CPF: 538.207.979-04

Rodarte Nogueira 
Consultoria em Estatística e Atuária

CIBA 70

Discriminação

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

  Transferência dos Fundos Assistenciais

  Superávit do Exercício

  Transferência p/ Patrimônio Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

  Superávit do Exercício

  Transferência p/ Patrimônio Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Superávits/Déficits 
Acumulados

 -   

 17.545.424 

 (17.545.424)

 
 -   

6.484.378

(6.484.378)

-

Patrimônio Social

1.455.725 

 -   

 17.545.424 

 
19.001.149 

  -   
  

6.484.378

25.485.527

TOTAL

 
 1.455.725 

 17.545.424 

 -   

  
19.001.149 

6.484.378

-

25.485.527

(Em R$ 1,00)
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas BESC e CODESC, do 
BADESC e da FUSESC - SIM, é uma associação civil sem fins econômicos, 
constituída  através  de  ato  próprio  em  30/set./1986,  com  o  objetivo  de 
proporcionar a seus associados e dependentes inscritos, assistência à saúde na 
forma e condições fixadas no seu estatuto e regulamento.

Possui  como órgão  regulador  a  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  - 
ANS.  No  âmbito  da  ANS,  a  SIM  está  classificada  como  Operadora  de 
Autogestão,  regulamentada pela Resolução Normativa nº 137/07, da ANS e 
alterações posteriores.

São empresas Patrocinadoras da SIM:

• BADESC  –  Agência  de  Fomento  do  Estado  de  Santa  Catarina  S.A.
inscrita no CNPJ sob o nº 82.937.293/0001-00;

• BANCO  DO  BRASIL  S.A.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
00.000.000/0001-91  (Incorporadora  do  Banco  do  Estado  de  Santa
Catarina S.A.- BESC);

• BESCOR – BESC S.A. Corretora de Seguros e Administradora de Bens
Móveis e Imóveis, inscrita no CNPJ sob o nº 82.514.472/0001-27;

• CODESC  –  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Estado  de  Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 83.262.535/0001-68;

• FUSESC – Fundação CODESC de Seguridade Social, inscrita no CNPJ
sob o nº 83.564.443/0001-32;

• A própria SIM.

Em set./2013 a  operadora  regulamentou  os  seus  planos  de  saúde,  com a 
criação dos Planos SIM Saúde, para atendimento médico-hospitalar e o SIM 
Sorrir, para atendimento odontológico. O Banco do Brasil S.A. não figura 
como patrocinador do Plano SIM Sorrir. O Plano SIM Família que atende os 
familiares agregados passou a ser operacionalizado em set./2012. 

Os Planos estão classificados como coletivos empresariais, portanto, a SIM 
não opera planos individuais.  Desta  forma,  não está  sendo apresentado o 
Quadro de Eventos Indenizáveis conforme especificado no Ofício Circular nº 
01/2013 DIOPE/ANS.  

6. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476

Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 (Valores Expressos em R$ 1,00)
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NOTA 02 - ELABORAÇÃO  E  APRESENTAÇÃO  DAS  DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

As demonstrações  contábeis  referentes  ao  exercício  findo em 31/dez./2015, 
foram elaboradas 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”),  Resolução CFC nº  1.409/12 que  aprovou a  Interpretação  Técnica 
Geral – ITG 2002 (R1) - “Entidades sem Finalidades de Lucros” e as normas 
estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A Lei nº 11.638/2007, que alterou, revogou e introduziu novos conceitos à Lei 
nº 6.404/76, estendeu sua aplicação às demais sociedades, em especial quanto à 
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

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 17.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre  os  principais  procedimentos  adotados  para  a  preparação  das 
demonstrações, ressaltamos:

a)Apuração do Resultado

O resultado do exercício é apurado de acordo com o regime de competência.

Os  eventos  indenizáveis  são  constituídos  com base  no  valor  das  faturas 
apresentadas  pela  rede  credenciada.  Como  parte  dessas  faturas  não  são 
apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e 
não avisados são registrados mediante constituição de provisão.

b)Disponível

Correspondem aos numerários disponíveis em contas correntes bancárias de 
livre movimentação.

c)Aplicações Financeiras

Os valores consignados na conta Aplicações representam as aplicações em 
Certificado  de  Depósito  Bancário  –  CDB  e  em  cotas  de  Fundos  de 
Investimentos, e estão registrados pelos valores aplicados, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. 

Os  saldos  contábeis  não  excedem  os  valores  de  realização,  visto  que 
eventuais  ajustes  ao  valor  de  mercado  são  realizados  pelas  Instituições 
administradoras dos fundos.
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d)Contraprestações Pecuniária a Receber

São  registradas  e  mantidas  no  balanço  pelo  valor  nominal  dos  títulos 
representativos desses créditos, em contrapartida à:

Preços  preestabelecidos  –  Provisão  para  prêmios  e  contraprestações  não 
ganhas,  no  passivo  circulante  e  posteriormente  para  a  conta  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. 

A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição 
para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira.

e)Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço. A provisão para perdas 
sobre créditos é constituída em valor que se estima suficiente para cobrir 
eventuais perdas na realização de contas a receber de clientes.

f) Imobilizado

Correspondem  aos  direitos  que  tenham  por  objeto  bens  corpóreos 
destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade. 
Está  demonstrado  ao  custo  de  aquisição,  deduzido  das  depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função 
do tempo de vida útil  fixada por espécie de bens,  mencionadas na Nota 
Explicativa nº 9.

Por meio de avaliação e formalização interna da entidade, a mesma concluiu 
pela  manutenção dos  mesmos prazos  de  vida  útil  e  respectivas  taxas  de 
depreciação praticadas em exercícios anteriores.

g) Intangível

Correspondem a direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de forma linear no 
decorrer de um período estimado de benefício econômico.

Por meio de avaliação e formalização interna da entidade, a mesma concluiu 
pela  manutenção dos  mesmos prazos  de  vida  útil  e  respectivas  taxas  de 
amortização praticadas em exercícios anteriores. 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h)Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Constituídas com base na metodologia prevista na Resolução Normativa nº 
209/09  ou  metodologia  diferenciada,  consubstanciada  em  nota  técnica 
atuarial  (Provisão  para  Remissão  e  Peona  –  Provisão  para  Eventos 
Ocorridos e Não Avisados), excetuando-se a provisão de eventos a liquidar 
que  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). 

i)  Passivos Contingentes

Com exceção das  contingências  tributárias  e  obrigações  legais,  as  demais 
(Cíveis e Trabalhistas) são provisionadas 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.

j) Contingências tributárias e Obrigações Legais

São registradas como exigíveis,  de acordo com o relatório  dos assessores 
jurídicos (vide nota explicativa nº 13).
  

k)Passivos Circulantes e Não Circulantes

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.

l) 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. 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NOTA 04 - DISPONÍVEL



NOTA 05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras mantidas pela entidade são representadas por cotas 
de fundos de investimentos e certificado de depósito bancário - CDB, e estão 
avaliados ao seu valor justo.

!  

NOTA 06  -  CRÉDITOS  DE  OPERAÇÕES  COM  PLANOS  DE  ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

a)Contraprestação Pecuniária a Receber

!

b)Outros Créditos de Operações Planos Assistência a Saúde da Operadora

Descrição 2015 2014
Bancos - conta movimento 2.142 118

TOTAL 2.142 118

Custo Mercado Custo Mercado

Vinculadas a Provisões Técnicas

Cotas de Fundos de Investimentos 6.627.282 6.627.282 5.962.498 5.962.498
Não Vinculadas a Provisões Técnicas

Cotas de Fundos de Investimentos 14.210.179 14.210.179 12.186.662 12.186.662
Depósitos Bancários a Prazo - CDB 12.000 12.000 25.500 25.500

Subtotal 14.222.179 14.222.179 12.212.162 12.212.162

TOTAL     20.849.461   20.849.461  18.174.660  18.174.660 

Títulos
2015 2014

Descrição 2015 2014

Contraprestação Pecuniária Assistência Médica 3.321.835          2.783.767          
Contraprestação Pecuniária Assistência Odontológica 2.207                  694                     
( - ) Provisão para Perdas sobre Créditos (177.091)            (179.264)            

TOTAL 3.146.951          2.605.197          
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(i)  Valores a receber dos associados do Banco do Brasil,  face alteração em 
setembro de 2008 do percentual de contribuição para a SIM, sendo constituída 
a PPSC para os valores vencidos há mais de 90 dias, conforme preconiza a RN 
nº 322/13 da ANS. 

 
NOTA 07 - BENS E TÍTULOS A RECEBER

O saldo deste grupo refere-se, principalmente, a adiantamentos de verbas legais 
aos empregados.

NOTA 08 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

Representa os depósitos judiciais efetuados para fazer frente a reclamatórias 
trabalhistas e para recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre 
as faturas das cooperativas médicas e odontológica.

!

Os valores registrados neste grupo estão atualizados pelo índice da poupança e 
pela taxa Selic, respectivamente, até a data do encerramento do exercício.

Os  valores  depositados  correspondem às  obrigações  apuradas  pela  SIM,  as 
quais foram devidamente reconhecidas a título de provisão, com exceção dos 
depósitos  judiciais  fiscais  (INSS),  que  em  função  de  decisão  do  Supremo 
Tribunal  Federal  que  julgou  inconstitucional  a  cobrança  da  contribuição 
previdenciária prevista no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 figura somente 
no ativo como um direito (vide Nota Explicativa Nº 13).

Descrição 2015 2014

Participação Beneficiários em Eventos Assist. Médica 1.296.974       1.074.991      
Participação Benefic. em Eventos Assist. Odontológica 63.114             63.573            
Outros créditos de Oper. de Planos Assist. à Saúde (i) 57.146             805.169         
( - ) Provisão para Perdas sobre Créditos (173.175)         (186.260)        

TOTAL 1.244.059       1.757.473      

Descrição 2015 2014

Depósitos judiciais - Trabalhistas 18.396                17.102                

Depósitos judiciais - Fiscais (INSS) 7.598.297          6.756.079          

Depósitos judiciais - Eventos -                      43.280                

TOTAL 7.616.693          6.816.461          
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NOTA 09 - IMOBILIZADO

Representam  os  bens  necessários  ao  funcionamento  da  entidade,  cuja 
movimentação no ano de 2015 e seus respectivos saldos são os seguintes:



Os valores do Imobilizado, na forma como são mantidos e conservados, estão 
sendo depreciados com taxas que avaliamos estar de acordo com o prazo de 
vida útil econômica dos bens.

A entidade identificou que seus bens estão contabilizados por valor inferior 
àquele  passível  de  ser  recuperado  por  uso  ou  venda,  não  necessitando  de 
ajustes ao valor recuperável neste exercício.

NOTA 10 - INTANGÍVEL 

!  
 

NOTA 11 - PROVISÕES  TÉCNICAS  DE  OPERAÇÔES  DE  ASSISTÊNCIA  À 
SAÚDE



Taxas de 2014
depreciação Depreciação

Descrição ao ano (%) Custo acumulada Líquido Líquido

Instalações 10 1.145 (1.145) -               -                
Móveis e Utensílios 10 33.574 (29.422) 4.152 7.556
Máquinas e Equipamentos 10 17.709 (13.102) 4.607 5.619
Equipam. de Informática 20 249.091 (145.449) 103.642 135.223
Outras Imobilizações 3.630 -                3.630 3.630

TOTAL 305.149 (189.118) 116.031 152.028

2015

Taxas de 2014
amortização Amortização

Descrição ao ano (%) Custo acumulada Líquido Líquido

Vida útil definida
Sistemas de Computação 20 108.933 (92.141) 16.792 21.581

TOTAL 108.933 (92.141) 16.792 21.581

2015

Descrição 2015 2014

Provisão para Remissão (i) 10.107                80.941           
Provisão de Eventos a Liquidar p/SUS (ii) 446.867             710.575         
Provisão de Eventos a Liquidar Outros
Prestadores Serv. Assist. (iii) 61.488                3.906.706      
Provisão para Eventos Ocorridos e Não 
Avisados - PEONA (iv) 6.411.523          4.993.425      

Total 6.929.985          9.691.647      
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(i)Provisão para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais 
de remissão das contraprestações pecuniárias e coparticipações referentes 
à cobertura de assistência à saúde firmada com os beneficiários da entidade 
e  calculada  por  atuários  independentes.  Em  31/dez./2015,  o  montante 
constituído era de R$ 10.107. Com a alteração ocorrida no Estatuto da 
entidade  em  13/jul./2011  o  benefício  foi  extinto,  figurando  como 
beneficiários somente os que já haviam adquirido o direito.

(ii)A entidade tem registrado nessa conta, eventos referentes a ressarcimentos 
de despesas médicas ao SUS, cujo valor é ajustado mensalmente, 
conforme informado no site da ANS.

(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 às operadoras. A partir de ago./15 as faturas do maior prestador 
de serviços médicos e hospitalares passaram a ser pagas no mesmo mês da 
apresentação.

!

(iv)No  exercício  de  2015  a  operadora  passou  a  utilizar-se  de  metodologia 
atuarial  própria,  para  fins  de  constituição  e  contabilização  da  referida 
provisão. A aprovação desta metodologia pela ANS foi em julho de 2015, 
mediante recebimento do Ofício nº 1212/2015. Os efeitos da aplicação da 
metodologia  foram considerados  na  data-base  contábil  de  30/jun./2015, 
conforme ofício, sendo constituída uma Provisão de R$ 2.354.361,77.
A operadora possui a provisão integral registrada contabilmente e também 
garantida financeiramente.

Descrição 2015 2014

Assistência Médico - Hospitalar 39.270                    3.905.971               
Assistência Odontológica 22.218                    735                          

TOTAL 61.488                    3.906.706               
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NOTA 12 - DÉBITOS DIVERSOS

A composição do saldo em 31/dez./2015 está assim representada:

!  

NOTA 13 - PROVISÕES 

A composição do saldo em 31/dez./2015 está assim representada: 

!  

(i) Reclamatórias Trabalhistas:

Refere-se à provisão para fazer frente às demandas judiciais interpostas 
por  ex-empregados  da  entidade,  cujos  valores  estão  integralmente 
suportados por depósitos judiciais (Nota Explicativa nº 8). O processo de 
nº 07644/1997 aguarda decisão do Tribunal Superior do Trabalho relativa à 
questão de INSS patronal.  Os depósitos judiciais foram resgatados pelo 
autor.

(ii) Tributárias:

Trata-se de multa aplicada pela Receita Federal do Brasil, em virtude do 
descumprimento da obrigação de exibir os livros diário auxiliar e razão auxiliar, 
conforme Auto de Infração nº 37.304.644-8.

 (iii) Outras Provisões:

Representam ações judiciais cíveis propostas por beneficiários da SIM em 
decorrência da utilização do plano de saúde, no valor de R$ 421.941, bem 

Descrição 2015 2014
Obrigações com Pessoal 231.319 172.620

Fornecedores 114.133 80.082

Subtotal 347.452 257.702

Outros Débitos a Pagar 14.589                    11.498                    
Adiantamento das Patrocinadoras -                           -                           
Outros 14.589                    11.498                    

TOTAL 360.041                  264.200                  

Descrição 2015 2014

Reclamatórias Trabalhistas (i) 104.424                  96.634                    
Tributárias (ii) 21.487                    19.691                    
Outras Provisões (iii) 701.941                  398.382                  

Total 827.852                  514.707                  
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como,  prováveis  multas  a  serem  impostas  pela  ANS,  em  função  de 
processos administrativos instaurados em nome de beneficiários da SIM, 
no valor de R$ 281.000.

13.1 Contingências com Risco de Perda Possível

 A  entidade  também  possui  processos  cujas  expectativas  de  perda  são 
classificadas  como  possíveis,  na  opinião  de  seus  consultores  jurídicos.  A 
entidade não provisiona os valores envolvidos nesses processos, porque não é 
provável  que  seja  necessária  uma  saída  de  recursos  que  incorporem 
benefícios econômicos para liquidar a obrigação, porém os divulga, conforme 
segue:

!

(i) As  ações  trabalhistas  de  números  00002628-29.2013.5.12.0007  e 
004108-95.2013.5.12.0054,  movidas  pelo  Sindicato  dos  Bancários  de 
Florianópolis e Região, contra o Banco do Brasil e na qual a SIM foi incluída 
no polo passivo e que trata da cobrança das diferenças de contribuições, pelo 
reajuste  aplicado  em 2008,  no  valor  de  R$ 50.000  cada  uma,  não  foram 
provisionadas,  por  tratar-se  de  demandas  possíveis  de  perda,  conforme 
parecer  da  Bothomé  Advogados  Associados.  Sobre  a  ação 
00002628-29.2013.5.12.0007, em 8.1.2014 foi publicada sentença - nota nº 
080114 (...) Isso posto, rejeito as preliminares de incompetência material da 
Justiça do Trabalho,  de incompetência territorial,  de inépcia da inicial,  de 
falta  de  interesse  processual,  de  ilegitimidade  ativa  ad  causam;  acolho  a 
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela segunda ré, para 
extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso 
VI do CPC, em relação à segunda ré, Caixa de Assistência dos Empregados 
dos Sistemas BESC e CODESC, do BADESC e da FUSESC – SIM. Já o 
processo nº 0004108-95.2013.5.12.0054 foi extinto. 

(ii) Na ação cível de nº 1011238-33.2013.8.24.0023 o autor solicita indenização 
por danos morais por negativa de autorização de procedimento, estimada em 
R$ 1.000. A ação de nº 00331482-87. 2014.8.24.0023 trata de ressarcimento 
de material importado e danos morais com valor estimado de R$ 26.960. As 
ações  de  números  0009548-19.2014.8.24.0033,  0008589-48.2014.8.0033, 
00723.41.2014.824.0048 e 0001059-45.2014.8.24.0048 tratam do aumento 
da mensalidade do Plano, bem como a incidência sobre o 13º salário, sendo 
que na última, o autor solicita também a reintegração ao Plano, com valores 
estimados  em  R$  1.200,  R$  1.673,  sem  valor  estimado  e  R$  1.300 
respectivamente. A ação de nº 030.2023-85.2014.8.24.008 no valor de R$ 
1.147,  o  autor  solicita  a  manutenção  do  plano.  Nas  ações  de  nº 
0300795-37.2015.8.24.0074 e de nº 0332601- 49.2015.8.24.0023 os autores 

Descrição 2015 2014

Trabalhistas (i) 100.000                  100.000                  
Cíveis (ii) 634.280                  35.134                    

Total 734.280                  135.134                  
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requerem indenização por danos morais por erro médico, no valor de R$ 
600.000 e cobertura para cirurgia no valor de R$ 1.000 respectivamente.

NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representa os resultados acumulados (Superávit/Déficit) apurados nos exercícios 
sociais, desde o início das operações da entidade.

NOTA 15 - OUTRAS  DESPESAS  OPERACIONAIS  COM  PLANOS  DE 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE



(i)Este grupo de contas contempla, principalmente, os valores pagos à Unimed e 
Uniodonto a título de taxa de manutenção dos planos de saúde e odontológico 
no valor de R$ 965.075 e de R$ 8.644, respectivamente. 

(ii)A  entidade  tem  registrado  nesta  conta,  principalmente,  valores  pagos  a 
empresa Qualirede Consultoria Empresarial Ldta., contratada para implantar 
um programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, o SUA 
Saúde. O programa tem como objetivo promover ações de monitoramento, 
prevenção e promoção em saúde focada na mudança de hábitos e práticas de 
atividades saudáveis.

NOTA 16 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referem-se  aos  valores  dispendidos  com  a  operacionalização  da  entidade, 
conforme demonstrado abaixo:

Descrição 2015 2014

Outras Despesas  Operaç. Planos de Assist. Saúde (i) (1.278.958)             1.233.338               
Programas de Promoção da Saúde e Prev. Doenças (ii) (694.127)                 (491.568)                 
(-) PPSC - Provisão para Perdas sobre Créditos (8.792)                     (59.599)                   

Total (1.981.877)             682.171                  
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As despesas Administrativas Diversas já consideram o estorno da contribuição 
previdenciária,  realizado  em  2014,  tendo  em  vista  a  declaração  de 
inconstitucionalidade  do  artigo  22,  IV,  da  Lei  nº  8.212/91  (que  prevê 
contribuição  previdenciária  de  15%  incidente  sobre  o  valor  de  serviços 
prestados  por  meio  de  cooperativas  de  trabalho)  por  unanimidade,  em 
julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 23/abr./
2014  no  RE  nº  595.838/SP,  com  repercussão  geral,  com  a  reversão  do 
provisionamento de R$ 4.946.426 em valores originais.

NOTA 17 - CONCILIAÇÃO  DO  FLUXO  DE  CAIXA  DAS  ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

Em atendimento às normas contábeis apresentamos a conciliação do fluxo de 
caixa das atividades operacionais, apurada pelo método indireto.

Descrição 2015 2014

Despesas com Pessoal Próprio (2.220.659)             (1.917.286)             
Despesas com Serviços de Terceiros (571.333)                 (497.862)                 
Despesas com Localização e Funcionamento (415.738)                 (354.403)                 

  Depreciações (47.419)                   (47.033)                   
  Amortizações (9.565)                     (8.716)                     
  Outras Despesas (359.024)                 (298.654)                 
Despesas com Tributos (67.559)                   (49.635)                   
Despesas Administrativas Diversas (309.778)                 5.822.213               

TOTAL (3.585.067)             3.003.027               

Descrição 31/dez./2015 31/dez./2014

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Resultado Líquido 6.484.378 17.545.424

Ajustes  para  Conciliação  do  Resultado  Líquido  com  a 
Geração de Caixa das Atividades Operacionais 1.754.260 (10.449.361)

   Depreciações 47.149 47.033

   Amortizações 9.565 8.716

   Provisões Técnicas - PEONA / REMISSÃO 1.347.264 759.717

   Provisão (Reversão) Contingência 339.411 (11.324.178)

   Provisões para Perdas sobre Créditos 10.871 59.351
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Resultado Líquido Ajustado 8.238.638 7.096.063

(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (4.039.332) (5.752.119)

  Aplicações Financeiras (2.674.801) (5.013.334)

 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (37.701) 403.614

     Créditos de Oper.  Assist.  Saúde Não Relac.  Com Planos de 
Saúde da Operadora (546.124) 165.819

 Bens e Títulos a Receber 19.526 157.659

 Outros Créditos a Receber a Longo Prazo - 636.179

 Depósitos Judiciais e Fiscais (800.232) (2.102.056)

Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais (4.181.355) (1.305.749)

 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde (4.108.926) 306.805

  Déb. Oper. Assist. à Saúde Não Rel. Com Plano de Saúde da      
Operadora (473.542) (155.438)

 Provisões (26.266)
-

 Tributos e Encargos Socias a Recolher (331.539) (18.777)

 Débitos Diversos 95.840 (1.438.339)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 17.951 38.195

Leandro José João
Diretor - Comitê Gestor
CPF: 889.109.629-68

Mário José Martins
Coordenador - Comitê Gestor

CPF: 434.085.169-87

Lilian Cristiane Hochsteiner
Contadora CRC/SC - 015.826/O-4

CPF: 538.207.979-04

Rodarte Nogueira 
Consultoria em Estatística e Atuária

CIBA 70
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7. Parecer Atuarial - RN/SIM nº 001, de 04.03.2015

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476

Parecer Atuarial sobre as Provisões Técnicas Contidas
nas Demonstrações Contábeis da SIM Relativas ao Exercício de 2014

1. Objetivo

O presente parecer tem como objetivo emitir opinião acerca dos valores das provisões técnicas 
registradas no Balanço Patrimonial da Caixa de Assistência dos Empregados dos istemas BESC e 
CODE C, da BADESC e da FUSESC - SIM e demais documentos integrantes das Demonstrações 
Contábeis da operadora. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. 

2. Análise das Demonstrações Contábeis de 2015

Para a emissão deste parecer. foran1 examinados os seguintes documentos integrantes das 
Demonstrações Contábeis da Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas BESC e CODE C, 
da BADESC e da FU ESC - SIM. relativos ao encerramento do exercício de 2015: 

• Balanço Patrimonial:
• otas Explicativa às Demonstrações Contábeis;
• Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social;
• Demonstração de Resultado do Exercício.

Ressalta-se que a responsabilidade desta consultoria limita-se exclusivamente à emissão de 
opinião acerca dos valores da Provisão para Remissão e da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos 
e ão Avisados- PEONA. 

O cálculo da Provisão para Remissão é feito de acordo com metodologia descrita em ota 
Técnica Atuarial aprovada pela ANS, em 24 de setembro de 2009, por meio do Oficio 
nº 3163/2009/GGAME/DIOPE/ANS/MS. 

A tabela a seguir apresenta o valor da Provisão para Remissão calculada por esta consultoria para 
o mês de dezembro de 2015, segmentado em provisão referente ao curto prazo e longo prazo:

TABELA 1 
GARANTIAS FINANCEIRAS- VALORES INTEGRAIS 

Provisão para Remissão Dezembro/15 
Provisão referente ao Curto Prazo 10.106,94 
Provisão referente ao Lonçio Prazo 

�����T�ot�al
����iiiii•1�0�.1 0�6�,9-4

� 
� � 
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O cálculo da Provisão para PEO A é feito conforme a metodologia descrita em 
Atuarial aprovada pela A em 02 de julho de 2015. por meio 
nº 1212/2015/GGAME(COATU)/OIOPE/AN 

O valor da provisão referente a dezembro de 2015 era de R$ 6.41 1.523,38. 

ota Téc1úca 
do Oficio 

Registra-se que os valores calculados e apresentados neste relatório estão em consonância com 
os registros contábeis da SIM. referentes ao fechamento do exercício de 2015. 

3. Conclusão

Findas as análises, conclui-se que os valores registrados nos documentos contábeis da operadora. 
referente à Provi ão para Remissão e a PEO A estão em consonância com aqueles infom1ados por 
esta consultoria, calculados com base na metodologia descrita na ota Técnica Atuarial. 

Belo Horizonte, 7 de março de 2015. 

Rodarte Nogueira - consultoria em estatística e atuária 
CIBA º 070 

ves Miguel da Silva 
Suporte Atuarial - MIBA nº 2.31 O 

' '\. 
. au.� � Tatiana vier Gouvea 

Coordenação Atuarial - MIBA nº 2.135 

'1 /1_ 
�-

Cláudia �'árciajMendes Martins 
RT Atuhrial- MIBA nº 1.713 
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8. Relatório dos Auditores Independentes  
sobre as Demonstrações Contábeis

Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc - SIM
CNPJ 79.831.608/0001-18 / ANS nº 356476

Aos 
Diretores e Associados da 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DOS SISTEMAS BESC E 
CODESC, DO BADESC E DA FUSESC -SIM 
Florianópolis -SC 

Examinamos as demonstrações contábeis individuais da CAIXA DE ASSISTÊNCIA 
DOS EMPREGADOS DOS SISTEMAS BESC E CODESC, DO BADESC E DA 
FUSESC -SIM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração da Entidade sobre as Demonstrações Contábeis 

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 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 
da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da entidade. 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 acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAIXA DE 
ASSI TÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMAS BESC E CODESC, DO 
BADE C E DA FUSESC - SIM em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas 
operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. 

Outros Assuntos 

Auditoria dos Valores correspondentes ao Exercício Anterior 

Os valores correspondentes ao exercício anterior, findo em 31 de dezembro de 2014, 
apresentados para fins de comparabilidade, foram anteriormente por nós examinados de 
acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 06 de 
fevereiro de 2015, que conteve ressalva sobre: (a) a constituição da Provisão para Eventos 
Ocorridos e Não Avisados (PEO lA) ter sido realizada com base em metodologia 
regulamentar em vez de ser constituída através de metodologia própria, mediante Nota 
Técnica Atuarial de Provisão - NTAP. 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2016. 

ÜRU ITZKY - AUDITORES l DEPENDENTES S/S 
CRC-PR N'\ 4552/0-5 S/SC

INS 
Contador C ,8 T/PR S/SC 
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9. Parecer do Conselho Deliberativo

Os membros efetivos do Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência dos Empregados dos 
Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc — SIM, com sede e foro nesta Capital, estabelecida 
à Rua Dom Jaime Câmara, nº 217, inscrita no CNPJ, sob nº 79.831.608/0001-18, em reunião 
realizada no dia 30 de março de 2016, para apreciação do Balanço Patrimonial, da Demonstração 
do Resultado, da Demonstração do Fluxo de Caixa, da Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Social, a Demonstração do Resultado Abrangente, das Notas Explicativas, do relatório e das contas 
da Diretoria, bem como foram cientificados do parecer da Auditoria Independente e do parecer 
do Conselho Fiscal referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, decidiram, por 
unanimidade, pela sua aprovação.

Florianópolis, 30 de março de 2016.

                    Ademar de Oliveira                                                    Romildo Neuenfeld
                 Presidente do Conselho                                                     Conselheiro

                  Luciana Carlos Geroleti                                             Odinir Bonissoni                                               
                         Conselheira                                                                 Conselheiro                                                                                                          

                      Lizete Pinheiro                                                     Kleberson Luiz Insensse
                        Conselheira                                                                Conselheiro
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10. Parecer do Conselho Fiscal

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas 
Besc e Codesc do Badesc e da Fusesc - SIM com sede e foro nesta capital estabelecida à Rua Dom 
Jaime Câmara nº 217 inscrita no CN PJ sob nº 79.831.608/0001-18. em reunião realizada em 29 de 
março de 2016, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do artigo 52 do Estatuto, após o 
exame dos negócios e operações sociais, tomando por base o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Social, a Demonstração do Resultado Abrangente, as Notas Explicativas, o relatório e as contas da 
Diretoria, e, tendo em vista o parecer da Auditoria Independente referente ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2015, opinaram favoravelmente, por refletir com fidedignidade as informações, 
com base nos relatório de auditoria, os valores contábeis da situação econômico-financeiro da 
entidade.

Florianópolis, 29 de março de 2016.

                 Roberto Dias Junior                                                        Carlos Bogoni
              Presidente do Conselho                                              Membro do Conselho

                Carlos Eduardo Pitz                                           João Alcides Calliari Filho
               Membro do Conselho                                     Membro do Conselho
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Rua Dom Jaime Câmara, 217
CEP 88.015-120 - Florianópolis - SC

Central de Atendimento: 0800 642 9200
central@simplanodesaude.com.br

www.simplanodesaude.com.br


