
 
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020. 
 
 
Aos Senhores 
Dirigentes e Clientes da 
AESP ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 
São Paulo – SP. 

 
Prezados Senhores, 

 
Relatório Circunstanciado 

 
 
Auditoria das demonstrações ccontábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 

 
Apresentamos a V.Sas. o resultado dos trabalhos de revisão dos sistemas de controles 
internos e de procedimentos contábil relativo a auditoria das demonstrações contábeis 
encerradas em 31 de dezembro de 2019, com emissão de relatório dos auditores 
independentes, da AESP Odonto, com registro na ANS sob nº. 41.328-3. 
 
Este destina exclusivamente aos administradores da AESP Odonto e órgão regulador - ANS. 
 

Nossos trabalhos foram efetuados com base nos registros e documentos em relação às 
operações da Entidade, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e normas 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e abrangências julgados necessárias às 
circunstâncias, e com fundamentos no Item 6.3.9 Capítulo I do Anexo da RN nº 435 da ANS. 
 
Ficamos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos julgados necessários. 
 
Atenciosamente, 
 

 

 

 

 
 
Luiz Carlos Sales 
Auditor Independente 
CRC 1SP 048.626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nossas constatações e observações julgadas importantes, foram as seguintes: 
 

 

1. Processo de comercialização e comissionamento. 
 
A AESP Odonto não possui um departamento de vendas, ficando esta função a cargo do presidente, 
que também exerce a função de gerente administrativo e financeiro.  
 
Não há um departamento de vendas ou de comercialização, assim como não há comissionamento.  
 

 

2. Recepção e processamento de contas médicas 
 

As contas médicas são comprovadas pelas respectivas Guias de Serviço Profissional/Serviço 
Auxiliares e nota fiscal do prestador, a qual há uma conferência do atendimento ocorrido com 
as estipulações contratuais com os prestadores. 
 

Para uniformidade do seu registro em sistema eletrônico, com base na data de conhecimento 
do fato, diariamente e conciliado no final do mês, para observação da competência mensal. 
 

2.1. Custos assistenciais – Rede própria  

Para fins de registros contábeis dos custos assistenciais no Diário Auxiliar, instituído pela 
ANS, o custo relativo a rede própria é apurada apartado em planilha do Excel, com base na 
folha de pagamento, envolvendo despesas de salários, férias, 13º salário e encargos do FGTS e 
INSS, dos funcionários, designados à área de atendimento. 
 

A referida apuração visa determinar os custos assistenciais e saldos a pagar, no final do mês, 
dos referidos funcionários, considerados de rede própria.  
 
Risco 
 
Não há riscos, aparentemente, se devidamente conciliados, contudo o processo de apuração 
extra folha de pagamento, como é feito, utilizando-se do aplicativo Excel, com valores 
imputados manualmente, pode levar a erros.  
 
Recomendação: 
 

Sugerimos segregar no sistema de folha de pagamento, os funcionários por áreas de atuação, 
passando a geração de informações, de forma automática, por este sistema, passando desta 
forma, a folha de pagamento gerada com subtotais por áreas 
 

Comentários da Administração 

As recomendações serão estudadas de forma a atender no próximo exercício, uma vez que o 
período contábil já se encontra em andamento. 
 

 

3. Contratualização de prestações e operadoras que fazem intermediação de rede indireta. 
 

A AESP Odonto por ter expandido sua carteira para outros Municípios, teve que fazer parcerias com outras 

operadoras para atendimento aos seus beneficiários 



  

Risco 
 
Não há riscos, aparentemente, se devidamente conciliados, contudo o processo de apuração, 
deverá seguir um bom acompanhamento. 
 
4. Cadastro de beneficiários 
 
A  Aesp Odonto, faz a atualização cadastral em seu sistema diariamente, e o próprio  sistema 
já prepara o cadastramento e a ser informado a ANS. 
 
 
4.1. Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) 
 

Através de relatório da ANS, de 10 de janeiro de 2019, constatamos Número de beneficiários 
ativos e inativos, diferentes entre o sistema da operadora e considerada pela ANS. 
Porem já estamos corrigindo afim  de ficar correto tais informações 

 
Riscos 
 
A divergência no número de beneficiários pode gerar cobranças indevidas ou falta de 
cobrança de mensalidades de associados pela Entidade.  

Perante a ANS, implicam em divergência cadastral, reflexos em informações estatísticas e 
demandas de intimações fiscais. 

Recomendações: 
 

Para as regularizações deve ser analisado o cadastro individual dos beneficiários nos registros 
da Operadora com o que consta na ANS pelo Código de Controle Operacional (CCO), se são 
ativos e inativos. 

No procedimento de inclusão do registro do beneficiário no Cadastro de Beneficiários do 
SIB/ANS, o CCO é um registro único atribuído pela ANS, como controle, na forma específica 
estabelecida pela Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES), artigo 3º da RN nº 295, de 
09 de maio de 2012, atualizada pela RN nº 361, de 03 de dezembro de 2014 e seus anexos. 
 
Os dados cadastrais dos beneficiários que devem ser informados no SIB são compreendidos 
por três conjuntos de informações, a saber: 
 

a) dados de identificação pessoal,  
 

b) dados de identificação de endereço e  
 

c) dados de identificação contratual. 
 

Comentários da Administração 
 

As divergências apresentadas vêm sendo conciliadas, de forma a diminuí-las gradativamente. 
Todavia, referidas divergências não impactam na determinação de receitas de mensalidades, 
considerando que estas são cobradas de todos os associados ativo. 

 



5. Faturamento de contraprestações 
 
Em conformidade com o art. 28 do Estatuto, a contribuição pecuniária é formada conforme o sistema 

pós-estabelecido, rateando-se as despesas de acordo com a porcentagem aplicada para cada faixa etária, 

conforme também consta no contrato de adesão com os seus associados. 

 

A Administração com base em balancetes intermediários, mensais e/ou trimestrais conciliados, para 

cobrar contribuições adicionais, se for o caso, de forma a manter equilibrado os resultados. 

 

5.1.  Situação econômica e financeira 
 

No ano de 2019, até o quarto trimestre, acumularam ganhos na ordem de: R$ 107.234, abaixo 
apuradas por trimestres: 
 

Principais contas de resultado 1º trim. 
 

2º trim. 
 

3º trim. 
 

4º trim. 

        Receita de plano de saúde    1.294.829  
 

   2.817.484 
 

   5.287.215  
 

   8.078.752  

Receita de PCMSO 
  

       
    

 
1.294.829  

 
   2.817.484  

 
   5.287.215  

 
   8.078.752  

Receitas financeiras líquidas         6.737 
 

        14.800  
 

        25.625  
 

      35.701  
 

Total de receitas 1.301.566  
 

2.832.285  
 

   5.312.840  
 

   8.114.453  

        Despesas Operacionais  (1.317.808) 
 

 (2.823.297) 
 

 (5.020.594) 
 

 (8.007.219) 

        Perdas do período     (16.256) 
 

    8.987 
 

    292.246 
 

    107.234 

 
Risco 
 
A elevação de custos assistenciais em alguns trimestres, com extrapolação das mensalidades 
de contraprestações pecuniárias de planos de saúde, pode provocar um desequilíbrio 
financeiro no futuro, com diminuição de garantias financeiras. 
 
Recomendação 
 
Cobrança suplementar de mensalidade, em conformidade com os estatutos sociais, com 
vistas a satisfazer as exigências da ANS, quanto as garantias financeiras e PMA. 
 
Comentário da Administração  
 

O Conselho Fiscal propôs a cobrança de uma mensalidade extra, em tempo, dividido em 3 em 
parcelas vencíveis em 2019, fundamentado nos estatutos sociais, tendo sido acatada pela 
Administração, atribuídas e a receber nos meses de outubro a dezembro de 2019. 
 
 

6. Contabilidade das provisões técnicas e outras provisões 
 

Representam os valores a pagar relativos a eventos contabilizados em contrapartida da conta 
de custos assistencial 41111.20.41. 



 
O saldo de provisões na contabilidade é conciliado com a composição dos valores a pagar, 
por documento fiscal, cujos valores e saldos, conferem com os registros auxiliares. 
 
 

7. Controle e limites financeiros para valores a pagar e a receber da operadora 
 

Em conformidade com as práticas usuais e autorizadas por dirigentes em conformidade com 
o Estatuto Social. 
 
8. Transações com partes relacionadas, adiantamentos e empréstimos 
 
Não existência de transações com partes relacionadas, que pudéssemos constatar, ou que se 
existisse fosse relevante. 
 
9. Receita e contas a receber de PCMSO 
 
Constatamos que nem todos os procedimentos realizados pela área de PCMSO tipificados 
como “particulares”, àqueles que não correspondem a uma contratação do programa de 
saúde ocupacional passam pelo controle de faturamento. 
 

Não encontramos nos registros, neste controle auxiliar, o valor de R$ 205,00 relativo a 
consulta de exame demissional de Danilo R. dos Santos Lima, recibo nº 27.137, de 04 de 
setembro de 2019, outrossim, depositado no Banco do Brasil em 27 de setembro de 2019. 
 
Outro fato peculiar ao sistema de cobrança do PCMSO, é que este não gera relatórios, 
retratando o valor do contas a receber por prazo de vencimento. 
 
Risco 
 
A falta de composição do saldo ao final de cada mês com omissão de uma informação 
financeira importante, sendo necessário a sua elaboração manual. 
 
Recomendação 
 
É mais adequado que todas as receitas de particulares, a vista ou a não, passe pelo registro 
auxiliar na data em que ocorrem, além do que o sistema deveria emitir:  
 
a) Relatório de faturamento do mês e de valores a receber, e 
 
b) Boletos, para determinados vencimentos, independentemente da época em que o 
faturamento foi gerado. 
 
Comentário da Administração 
 
Serão estudados e adotados os procedimentos adequados requeridos com o responsável 
pela área de Tecnologia da Informação, imediatamente. 
 

 
10. Imobilizado 



 
Procedemos a uma verificação física, por amostragem, no imobilizado, constando bens que 
fazem parte do saldo da contabilidade, que não existem mais fisicamente, conforme segue: 
 
a) Relógio de ponto 
 

Um relógio de ponto pik point, adquirido no ano de 2001. 
 

b) Computadores 
 
Há no controle individual de bens, 14 computadores, mas conforme levantamento físico, 
foi constatado apenas 8, de uso.  
 
Risco 
 

- 5 computadores podem ter sido descartados sem ter ocorrido a baixa contábil. 
- Valores distorcidos de contas do custo e depreciação do imobilizado. 
 
Recomendação 
 

Avaliar os itens de imobilizado, constantes do controle individual, identificando àqueles 
que a Entidade não mais possui, ou que se encontram obsoletos, identificando com os 
respectivos motivos, para providencias de sua baixa, após avaliação pela Administração. 
 

Comentário da Administração 
 

Os ajustes serão feitos nos controles e contabilidade e pelo fato de estar totalmente 
depreciados, não afetara o resultado. Adicionalmente, será realizada no decorrer do 
exercício um inventário físico do imobilizado. 
 
 

11. Obrigações acessórias municipais 
 

A Associação não emite nota fiscal dos serviços prestados e nem possui um regime 
especial para não emitir. 
 
A norma da Prefeitura local é omissa sobre o assunto e o Imposto sobre serviços é cobrado 
e pago por valor fixado por profissionais da área médica. 
 

Quanto a obrigações acessórias perante o referido órgão, municipal, a ASH entende que 
não há exigências, e não declara, mensalmente, os serviços tomados de terceiros. 
 

Risco 
 
Entendemos haver um risco, pela não informação dos serviços tomados à Prefeitura, 
relativa a uma declaração mensal dos tomadores de serviços, que é de preenchimento 
direto no site da Prefeitura. 
 
Recomendação 
 



Tomando como exemplos outros municípios, existe a exigência da emissão da nota fiscal, 
como uma obrigação acessória, independentemente do tipo de receita de prestação de 
serviços e/ou se a operação é isenta ou tributada pelo ISS. 
 
Em relação a declaração dos tomadores de serviços, entendemos que seja uma obrigação 
das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, devendo se credenciar junto à Prefeitura 
para possibilitar a entrega desta declaração, que é digital. 
 
É oportuno lembrar que as mensalidades de planos de saúde, pagas pelos seus 
associados, não caracterizam uma contraprestação de serviço prestado. 
 
Comentário da Administração  
 

A administração irá buscar os fundamentos e regras fiscais a respeito, para tomar as decisões 
que forem necessárias. 
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