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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Administração da E-VIDA é um dos documentos mais importantes da
operadora, pois se trata de um levantamento detalhado de dados a fim de refletir a condução
da instituição. A prestação de contas do trabalho desenvolvido no período de 01.01.2018 a
31.12.2018 foi totalmente voltada aos beneficiários, à Eletrobras Eletronorte, à Amazonas
Geração e Transmissão de Energia e à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Governança Corporativa da Caixa
de Assistência do Setor Elétrico - E-VIDA, apresenta o Relatório de Administração e as
Demonstrações Financeiras de 2018. Esse documento reúne informações sobre os resultados
obtidos mediante a execução de programas, projetos e ações analisadas e traçadas durante
esse ano.
Na esfera da saúde suplementar, mesmo diante do complexo cenário econômico, houve, em
2018, muitas mudanças na caixa, que trouxeram resultados positivos mensuráveis.
As informações apresentadas a seguir reforçam a concretização dos compromissos da E-VIDA
com os beneficiários, a busca por práticas que reflitam a sua missão, sua visão, seus valores e
o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços.
O Relatório de Administração de 2018 expõe de forma detalhada as ações executadas pela
E-VIDA, permitindo o conhecimento amplo da operadora, presente em 13 localidades do Brasil,
perante decisões dos dirigentes e sob a confiança de cada beneficiário que nos entrega o seu
bem maior, a vida.
Ótima leitura!
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1 INSTITUCIONAL
Desde 2005 foi discutida, no âmbito da Eletronorte, a necessidade de criação de uma instituição
capaz de operar planos de saúde destinados aos empregados ativos e os aposentados da
empresa. Essa ideia se concretizou em 15 de abril de 2010, quando finalmente, foi criada a
Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA.
Classificada pela ANS como uma operadora de autogestão e registrada nessa agência sob o
número 41.837-4, a E-VIDA, desde o início, vem compondo uma personalidade empresarial única
e definindo sua atuação no contexto da saúde suplementar. Hoje, com aproximadamente 9
(nove) anos de existência, a E-VIDA se tornou uma instituição sólida no âmbito da segmentação.
Os 15.537 beneficiários da E-VIDA têm à disposição uma ampla rede credenciada, composta
por hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais da saúde para a prestação de assistência à
saúde, além de usufruírem também de campanhas de vacinação, conscientização, prevenção
e programas de qualidade de vida.

1.1 Credo
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1.2 Abrangência da E-VIDA
A E-VIDA garante cobertura assistencial em nível nacional, estando presente com rede própria
direta e/ou indireta em todo o território nacional.
Para a E-VIDA, oferecer assistência, promover e prevenir doenças não é o bastante. É
importante oferecer, também, auxílio de qualidade em todos os momentos da vida dos
beneficiários.

1.3 Produtos

Plano destinado aos empregados ativos da Eletrobras Eletronorte e aos seus
dependentes. (Não regulamentado)

Plano destinado aos empregados ativos da Eletrobras Eletronorte e aos seus
dependentes. (Regulamentado)

Plano destinado aos aposentados e ex-empregados e seus dependentes.
(Regulamentado)

Plano destinado aos empregados ativos da E-VIDA e aos seus dependentes.
(Regulamentado)

Plano destinado aos empregados ativos da Companhia de Eletricidade do
Amapá e seus dependentes. (Regulamentado)

Plano destinado aos empregados ativos da Amazonas Geração e Transmissão
de Energia S/A e aos seus dependentes. (Regulamentado)

Plano destinado aos familiares definidos pelo titular, dos planos anteriores.
(Regulamentado)
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2 A E-VIDA EM NÚMEROS
2.1 Beneficiários
A E-VIDA finalizou 2018 com o total de 15.537 (quinze mil e quinhentos e trinta e sete)
beneficiários. Ao longo do ano, foram registrados 3.247 (três mil e duzentos e quarenta e
sete) desligamentos e 2.881 (duas mil oitocentos e oitenta e uma) adesões, em sua maioria,
ocorridas em virture do Convênio de Adesão com a Amazonas Geração e Transmissão de
Energia S/A - Amazonas GT.

A queda de vidas de 2017 para 2018, deve-se a diversos motivos, como pedido de exclusão
do beneficiário, falecimento e encerramento do convênio de adesão com a Companhia de
Eletricidade do Amapá - CEA.

Por Região

Por Plano
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Plano por Região

Nos gráficos acima, está contemplado o Plano +VIDA (CEA), encerrado em julho de 2018.

Por Gênero

Contrato por Categoria
Titulares

Homens

Dependentes

Mulheres
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Por Faixa Etária

2.2 Rede Credenciada
Em 2018, a rede credenciada foi composta por 2.045 (dois mil e quarenta e cinco) prestadores
de serviços de saúde, segregados em hospitais, laboratórios, clínicas e consultórios, que
representa um acréscimo de 144 (cento e quarenta e quatro) credenciados no ano.
A seguir, apresenta-se a distribuição da rede credenciada da E-VIDA, de acordo com a
categoria de cada prestador.

2.3 Rede Credenciada 2017 x 2018
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2.4 Tipo de Prestador

2.5 Indisponibilidade ou Inexistência de Rede
Perante as normas que regulamentam a saúde suplementar, a E-VIDA deve garantir o
atendimento ao beneficiário em conformidade com o rol de procedimentos e eventos da ANS
e com os prazos estipulados pela Resolução Normativa nº 259/2011.
Em caso de ausência de rede ou impedimento de acesso aos serviços, o beneficiário deve
recorrer à modalidade indisponibilidade de rede, que identifica e o encaminha ao local mais
próximo em que o atendimento possa ser feito. Em 2018, essa modalidade atendeu 1.833 (um
mil e oitocentos e trinta e três) solicitações, as quais estão classificadas da seguinte forma:

Atendimentos assegurados aos beneficiários em prestadores não credenciados à rede
direta ou indireta da E-VIDA.

Protocolos que, no final de 2018, ainda estavam em fase de execução pela E-VIDA.

Atendimentos em que, por direito, o beneficiário não tinha permissão à cobertura
solicitada ou tiveram seus atendimentos realizados na rede credenciada da E-VIDA.
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2.6 Reciprocidade
A reciprocidade é a relação entre a E-VIDA e outras operadoras de saúde do mesmo gênero e
modalidade para disponibilidade de rede de assistência médica e hospitalar aos beneficiários
residentes ou em trânsito na localidade onde a rede própria for insuficiente ou inexistente.
Os beneficiários da E-VIDA podem usufruir satisfatoriamente do plano em todo o país por
meio dos convênios e reciprocidades firmados com as seguintes operadoras de saúde:
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3 INDICADORES DE UTILIZAÇÃO
Com a implantação do novo sistema de gestão, o ano de 2018 foi um marco para a instituição.
Agora, as autorizações para atendimento se tornaram 100% eletrônicas. A automação desse
processo proporcionou uma considerável diminuição do tempo de análise, o que oportunizou a
acessibilidade à cobertura pelos beneficiários em curto espaço de tempo e o acesso imediato
aos procedimentos de baixa complexidade, bem como a maior dedicação dos empregados
da E-VIDA aos procedimentos de alta complexidade. Objetivando melhorar e promover ainda
mais o aperfeiçoamento da gestão, a E-VIDA permanece com o foco voltado às inovações do
mercado da saúde suplementar para agregá-las aos seus processos.

3.1 Processamento de Despesas Médicas, Odontológicas e de
Tratamento Seriado
Ao longo de 2018, o total gasto com despesas assistenciais em todos os planos operados pela
E-VIDA, foi de R$ 175.763.410,21 (cento e setenta e cinco milhões e setecentos e sessenta e
três mil e quatrocentos e dez reais e vinte e um centavos).

3.2 Solicitações de Reembolso
No ano, a partir de solicitações de reembolso efetuadas conforme rol de cobertura descrito
no contrato de cada plano, resultaram no montante de R$ 9.167.847,17 (nove milhões e cento
e sessenta e sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).
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3.3 Negociação de OPME (Órtese, Prótese e Materiais Especiais)
A E-VIDA efetua a gestão de órtese, prótese e materiais especiais vinculados ao ato cirúrgico
por meio da negociação de valores com os fornecedores, passando assim a obter o desconto
no valor de cada instrumento. Em 2018, o processo resultou em um desconto de R$ 423.557,12
(quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

3.4 Autorizações e Procedimentos
Atualmente, com o processo de autorização englobando todos os procedimentos, é possível
uma análise e uma gestão dos dados que podem ser convertidos em ações de promoção e
prevenção à saúde. As vantagens do novo processo são: celeridade, precisão e assertividade
na emissão das autorizações.
Anteriormente, era solicitada autorização para apenas determinados procedimentos e
atualmente, com a implantação do novo sistema de gestão, foi possível automatizar o processo
e emitir 100% das autorizações de forma eletrônica.
A garantia de cobertura está em conformidade com as regras estabelecidas nos regulamentos
dos planos, que, por sua vez, se submetem à observância das normas definidas pela ANS.
Durante o período de análise, são realizadas as seguintes ações:
• Avaliação da cobertura, conforme regras regulatórias;
• Emissão de parecer técnico, mediante perícia documental ou física;
• Negociação e aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME.
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Regularmente, a E-VIDA realiza a avaliação de solicitações dos beneficiários, conforme
cobertura e regras regulatórias. A formalização se dá por solicitação do beneficiário e a
resposta é emitida conforme prazo da ANS.
Considerando o significativo número de autorizações, que foi observado em virtude do acréscimo
dos planos e da sistematização dos processos de autorizações médicas, odontológicas e
demais modalidades, a E-VIDA tornou o processo de autorização orientador, permitindo que
houvesse a otimização da análise de cobertura e mensuração de dados, resultando hoje na
autonomia perante à sistematização dos processos de autorização.

3.5 Tipos de Procedimentos

3.6 Autorização por Beneficiário
Em 2018, foram realizadas, em média, 5,94 autorizações de procedimentos por beneficiário.

4 IDSS - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
Anualmente, o Programa de Qualificação da Saúde Suplementar avalia a qualidade
das operadoras de planos de saúde do país mediante o Índice de Desempenho
da Saúde Suplementar – IDSS. Criado pela ANS, esse índice objetiva o estímulo
à qualidade dos planos de saúde e o bom atendimento aos beneficiários.
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Sendo 1,00 (nota máxima), abaixo as notas obtidas pela E-VIDA nos anos anteriores:

Até o presente momento, a ANS não divulgou a nota definitiva do IDSS 2018 (ano base 2017).

5 GESTÃO DA SAÚDE
Perante a expectativa e a necessidade dos beneficiários se manterem informados e inclusos
em atividades saudáveis, a importândia da adoção de uma dieta equilibrada e de cuidados
com o corpo e a prática de exercícios físicos, a E-VIDA desenvolve periodicamente ações,
eventos e conteúdos e outros, que disseminem, cultivem e intensifique a importância dos
hábitos saudáveis.

5.1 Programas de Atenção à Saúde

Serviço disponível 24 horas por dia de aconselhamento em saúde, pelo atendimento de uma
central dedicada e gratuita, composta por uma equipe devidamente habilitada, 24 horas por
dia. Por meio do canal 0800 941 7785, o beneficiário é recepcionado por um profissional, que
efetua a análise do caso para oferecer-lhe as melhores opções, em conformidade com o
estado clínico, que podem ser:
• Tratamento: Orientação técnica do autocuidado e monitoramento da doença de baixo
risco;
• Especialista: Indicação de qual especialidade é a melhor, tendo como parâmetros o sinal
ou sintoma informado;
• Medicação: Conversa com o beneficiário sobre o uso da medicação e sua importância
para melhoria dos sintomas; ou
• Estilo de vida: Motivação à adoção de mudanças comportamentais, apresentação dos
programas de saúde e bem estar oferecidos pela E-VIDA e recomendação do programa
adequado à sua necessidade.
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Identificação e acompanhamento de portadores de doenças crônicas, por meio de
telemonitoramento e visitas domiciliares. Os beneficiários são selecionados e convidados a
participar do programa com base nas patologias e incidências de utilização do plano. Após
a captação, são realizados o telemonitoramento guiado e visita domiciliar, com quantidade
de visitas em conformidade com o grau de complexidade do problema. As visitas são préagendadas mediante contato telefônico e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h,
e aos sábados, das 8h às 14h, e são realizadas por um profissional habilitado.

Descontos em medicamentos, sejam de referência, tarjado ou genérico. O serviço se estende
aos produtos de perfumaria, de higiene e de limpeza. A E-VIDA firmou parceria com farmácias
as quais garantem descontos no ato da compra, que propicia uma maior economia aos
beneficiários e à E-VIDA. As parcerias firmadas são divulgadas aos beneficiários. Na farmácia
parceira, o beneficiário apresenta a carteira do plano, o receituário médico e assim, tem
acesso aos descontos vinculados ao programa.

Entrega em domicílio de medicamentos de alto custo previsto no rol da ANS, além do
monitoramento da adesão ao tratamento dos beneficiários portadores de doenças raras ou
de alta mortalidade.

Visitas sociais realizadas por uma assistente social e enfermeira aos beneficiários que se
encontrem em atendimento/internação domiciliar ou em internação hospitalar de longa
permanência. O objetivo do projeto é estreitar os laços entre o beneficiário e a E-VIDA,
conferindo a assistência dispensada, realizando escuta qualificada com sigilo e oferecendo
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apoio social, espaço para diálogo, aproximação e confiança. As visitas ocorrem mediante
agendamento realizado após triagem da E-VIDA e a periodicidade das visitas ocorre em
conformidade com a complexidade do caso do beneficiário. Após as visitas, a E-VIDA viabiliza
ações a fim de atender aos beneficiários, solucionar eventuais problemas e mediar conflitos.
O Programa atua em Brasília/DF.

5.2 Calendário da Saúde
De acordo com a programação estabelecida para o ano, foi executada a estratégia de
envio de informativos relacionados a ações de conscientização dos beneficiários sobre a
prevenção e o tratamento de enfermidades específicas, buscando chamar atenção para
datas comemorativas com maior relevância.

Calendário Executado em 2018:
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5.3 Ações
Carnaval – Campanha de Prevenção de DST/AIDS
A 15º Campanha de Doação de Sangue da E-VIDA, denominada “Quem doa só ganha coisa
boa”, buscou incentivar a doação no período carnavalesco.

Campanha de Vacinação Antigripal
A campanha ocorreu no mês de abril e em duas etapas. A primeira, na sede da E-VIDA e da
Eletronorte. A segunda etapa, em clínicas parceiras contratadas em Brasília, no Maranhão,
no Pará, no Acre, no Amapá, no Mato Grosso, em Rondônia, em Roraima, no Tocantins, em
Amazonas e em São Paulo. No total, foram aplicadas 5.494 (cinco mil e quatrocentas e noventa
e quatro) doses da vacina “influenza quadrivalente”.
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Saúde Ocular
A ação contou com atividades de saúde, stands de parceiros e palestras educativas sobre os
cuidados com a visão e os tipos de doenças oculares.

Amigos do Coração
Nessa ocasião, houve a palestra com um profissional em nutrição e os beneficiários receberam
informações detalhadas sobre a importância de prevenir doenças cardíacas, praticar atividade
física e alimentação saudável.
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Outubro Rosa
O mês foi dedicado ao desenvolvimento de conteúdos totalmente voltados à saúde da mulher,
incentivando-as a se tocarem e conscientizando-as sobre a importância da prevenção da
saúde mediante o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nos dias 23 e 30 de outubro,
foram disponibilizados stands de parceiros na sede da E-VIDA e Eletronorte bem como
profissionais para orientar e esclarecer dúvidas.

Novembro Azul
O mês de novembro foi dedicado ao desenvolvimento de conteúdos voltados ao público
masculino. A ação promoveu a conscientização sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nos dias 22 e 23 de novembro, ocorreu o dia da
informação e do SPA Men.
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6 RELACIONAMENTO
A E-VIDA busca sempre ampliar seu relacionamento com seus públicos (beneficiários,
prestadores, mantenedora, patrocinadora, reguladora e parceiros) e procurar aproximação,
identificação das principais necessidades e atuação de maneira a superar as expectativas
no que tange ao atendimento, à prestação de serviço com foco na qualidade de vida e à
prevenção de doenças.

6.1 Fale Conosco
De acordo com os padrões de atendimento e as soluções pré-definidas pela E-VIDA, o canal
de atendimento Fale Conosco é disponibilizado no site, cuja finalidade é de promover uma
comunicação dinâmica e clara com nossos beneficiários e prestadores. Por intermédio do
canal, os usuários podem realizar, de maneira prática, a tratativa de assuntos relacionados
a consultas, reclamações, elogios e sugestões. Em 2018, a E-VIDA realizou 982 (novecentos
e oitenta e dois) atendimentos pelo canal, oportunidades em que se gerou o número de
protocolo e o prazo de até 5 dias úteis onde solucionou as demandas.

6.2 Ouvidoria
Entre os objetivos de promoção à melhoria contínua dos serviços aos beneficiários e prestadores
e de comprometimento com eles, a Ouvidoria é o canal que subsidia e controla o recebimento,
acompanhamento e resolução de manifestações, em cumprimento à Resolução Normativa
nº 323, da ANS. Na Ouvidoria, além de elogios, sugestões, consultas e reclamações, também
são registradas reanálises de negativas de procedimentos. Em 2018, a Ouvidoria da E-VIDA
acolheu 708 (setecentas e oito) manifestações, sendo todas elas solucionadas.
Abaixo, segue a relação detalhada das demandas do ano:

Almejando a qualidade e solução definitiva das manifestações, no período de 2018, foram
concluídas (finalizadas) 100% das manifestações.
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Abaixo, segue o comparativo de 2017 x 2018:

6.3 Tempo Médio de Resposta – TMRO
Estabelecido pela ANS, o Tempo Médio de Resposta – TMRO é de 7 (sete) dias úteis para
retorno às manifestações apresentadas à E-VIDA. A cada exercício é revisado o esforço de
melhoria desse índice, priorizando o conforto e a agilidade aos atendimentos.
A seguir, o resultado do TMRO no ano de 2018:

Na busca por cumprir as solicitações dos beneficiários e prestadores, a E-VIDA teve um tempo
médio de resposta de até 4.73 dias úteis.

6.4 Ampliação dos Canais de Comunicação
Sempre em busca de novas alternativas que acompanhem a evolução da tecnologia e
principalmente que alcancem os públicos da E-VIDA, em abril de 2018, foi traçada uma nova
estratégia e, consequentemente, foram determinadas novas metas de comunicação, buscando
estreitar o relacionamento com os públicos. Ainda em abril, ocorreu a criação dos novos canais
de comunicação, tais como o perfil no Instagram (rede social on-line de compartilhamento de
fotos e vídeos que permite a interação direta com o público) e canal no Youtube (plataforma
de compartilhamento de vídeos informativos, tutoriais, institucionais, etc).
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Instagram

Em 2018, foram realizadas 78
(setenta e oito) publicações. Com
a rede social, a E-VIDA agora
está presente no dia a dia de
seus beneficiários e prestadores,
levando conteúdos voltados a
dicas de saúde, informações sobre
os planos e transparência dos
processos.

Youtube
Iniciado em 31 de julho, no canal
do Youtube da E-VIDA, foram
divulgados 25 (vinte e cinco)
vídeos, os quais geraram 2.126
(duas mil cento e vinte e seis)
visualizações,
que
auxiliaram
em processos de solicitações
de
serviços,
procedimentos
administrativos e até mesmo de
conhecimento geral da instituição.

E-VIDA News
Em setembro de 2018, foi
publicada a primeira edição da
revista eletrônica, E-VIDA News
Melhor Idade, que finalizou o ano
com duas edições. Na revista, são
produzidos e divulgados conteúdos
informativos dedicados à saúde,
qualidade de vida, importância dos
cuidados com a saúde contínua,
saúde bucal, etc.
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6.5 Onde Estamos?
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6.6 Atendimento Presencial
O atendimento presencial é uma realidade cultural da E-VIDA desde a criação da instituição.
Está mais do que comprovado que os atendimentos presenciais e humanizados são o diferencial
da instituição. A E-VIDA possui uma equipe desenvolvida e destinada a esses auxílios, a qual,
durante 2018, apresentou os seguintes resultados:

Quantidade de Atendimentos

Solução de Demandas

Tempo Médio de Espera e Tempo Médio de Atendimento
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Registra-se que, em 2018, os beneficiários atendidos presencialmente aguardaram, em média,
7 minutos e 33 segundos para serem atendidos, em conformidade com os parâmetros do
mercado, e que 93,27% das demandas foram solucionadas diretamente por esse canal, ou
seja, sem a intervenção das áreas técnicas da instituição.

6.7 Central de Relacionamento e Atendimento - CRA
Caminhando lado a lado com o Setor de Atendimento, a CRA é responsável pelo atendimento
telefônico aos beneficiários e à rede de credenciados da E-VIDA em nível nacional. Essa
central fornece informações sobre autorizações médicas e odontológicas, reembolsos
de procedimentos e medicamentos, emissão de boletos, prazos de carência, validade de
carteirinhas, novas adesões, credenciamento, etc.
Segue a relação de dados acerca dos atendimentos prestados pela Central de Relacionamento
e Atendimento em 2018:

Número de Ligações

Solução de Demandas
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Tempo Médio de Espera e Tempo Médio de Atendimento

Os usuários da CRA aguardavam, em média, 2 minutos e 56 segundos para serem atendidos,
resultando no percentual de 81,93% das demandas solucionadas diretamente por esse canal,
isto é, sem a necessidade de intervenção das áreas técnicas da operadora.

6.8 Sobreaviso
Essa modalidade proporciona atendimento aos casos de urgência e emergência, via Central
de Relacionamento e Atendimento – CRA. Os atendimentos são realizados de segunda a
sábado, das 20h às 07h59min, domingos e feriados.
Abaixo, seguem informações sobre o atendimento em 2018:

6.9 Portal do Beneficiário e Portal do Prestador
Por meio desses portais, vários serviços de processos sistêmicos podem ser feitos de forma
fácil e rápida, viabilizando a agilidade no atendimento ao beneficiário e ao prestador.
No Portal do Beneficiário, podem ser feitos os processos de solicitação e consulta de
reembolso, consulta de receitas, cadastro de medicamentos de uso constante, e outros. Já no
Portal do Prestador, podem ser feitos os processos de autorizações, prorrogação e registro
de internação, incorporação de documentos de guias, acompanhamento do processo de
autorização, consulta de elegibilidade, entre outros.
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7 DESTAQUES DA GESTÃO
7.1 Governança
• Implantação do novo sistema informatizado de gestão - Ocorreu em 1 de junho, a fim de
substituir o sistema de gestão existente até então na E-VIDA;
• Início do plano E-VIDA Amazonas GT - O Conselho Deliberativo da E-VIDA aprovou
o Convênio de Adesão entre E-VIDA e Amazonas GT em 04 de setembro, visando
operacionalizar o plano de saúde dos funcionários ativos da empresa citada. A partir
dessa decisão iniciou-se o processo de implantação do plano;
• Decisão de abertura do Plano E-VIDA Família para AmGT - A partir da decisão do
Conselho Deliberativo em 20 de novembro, foi publicada de abertura do Plano E-VIDA
Família para os beneficiários ativos da AmGT;
• Capacitação de Governança Corporativa - Ocorreu na sede da E-VIDA no período de
25 a 27 de setembro, em parceria entre E-VIDA e Postal Saúde, a fim de promover a
capacitação dos Diretores e Conselheiros da E-VIDA e Conselheiros da Postal Saúde;
• Posse de Conselho Deliberativo, Presidente e Conselheira Titular - Em 10 de dezembro
de 2018 o Sr. Antonio Carlos Faria de Paiva assumiu a função de Presidente do Conselho
Deliberativo para o período de 2018 a 2020 e a Sra. Ticiane Ushicawa Fukushima em
função de Conselheira Titular para o período de 2018 a 2020;
• Criação da Comissão para Reforma Estatutária - Instituída em 16 de outubro, para
levantar as mudanças necessárias no Estatuto vigente e conduzir o processo de aprovação
por parte dos beneficiários;
• Alteração da composição da DIREX - Em função da solicitação do Presidente e da Diretora
Administrativo-Financeira, em novembro de 2018 ocorreu uma alteração da composição
da Diretoria Executiva da E-VIDA. Em 10 de dezembro de 2018 o Sr. Eli Pinto de Melo
Júnior assumiu a função de Presidente, para o período de 2018 a 2021 e o Sr. Eliomar da
Silva Ferreira a de Diretor Administrativo-Financeiro, para o período de 2018 a 2020.

7.2 Responsabilidade Socioambiental
Uma das práticas habituais que vem sendo desenvolvida é o incentivo pessoal à ações e à
prática do voluntariado. Para tanto, realizam-se visitas às casas de acolhimento de crianças e
portadores de necessidades especiais, nas quais foram entregues doações arrecadadas pelos
colaboradores, beneficiários e prestadores durante campanhas internas. Compreende-se que
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as doações físicas não são tão significativas como uma simples visita ou palavras de consolo
e o incentivo para as pessoas que se encontram em situações carentes, entretanto essas
ações representam um significativo gesto da instituição no âmbito da responsabilidade social.
Também foi implantado o projeto E-VIDAConsciente, cuja missão é operar os processos
internos de forma sustentável, refletindo na qualidade dos serviços aos beneficiários e também
responsabilizando os colaboradores pela conscientização ambiental. A médio e longo prazos,
acredita-se que o projeto trará mudanças na sede, como a redução, em grande quantidade,
no uso de descartáveis, com o fornecimento de canecas e copos ecológicos aos colaboradores,
quando aplicado também direcionamentos do bom uso de água, energia, diminuição de
impressão e uso de papel, etc.

7.3 Força de Trabalho
A E-VIDA finalizou 2018 com um quadro de 144 colaboradores, distribuídos em 11 estados.

O aumento observado de 4,5% no número de empregados ocorreu principalmente em função
da implementação do novo sistema de gestão informatizado, que exigiu adaptações internas
para adequação ao trabalho adicional que teve que ser realizado. Ainda nesse ano, a partir da
avaliação de desempenho dos empregados, houve a promoção de Planos de Desenvolvimento
Individuais, como também de um Programa de Desenvolvimento Corporativo, que contribuíram
para a qualificação das equipes e aperfeiçoamento dos processos.

7.4 Portal RH E-VIDA
Foi concretizada a implementação do Portal RH - um dos módulos do Sistema Protheus, o qual
está disponível para o acompanhamento de cada colaborador e, também, para o controle da
instituição. Tanto o empregado como os gestores têm acesso aos diversos serviços, como por
exemplo, solicitação e aprovação de férias, controle de frequência, consulta de contracheque,
etc.
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8 DESAFIOS PARA 2019
Diante do atual cenário econômico brasileiro, 2019 será desafiador para as operadoras de
planos de saúde suplementar. No caso da E-VIDA, o desafio maior será o aperfeiçoamento
das condições para que os planos permaneçam sustentáveis e desempenhem, com habilidade,
o papel que deles se espera. As bases para isso foram lançadas em 2018, com o início da
operação do novo sistema informatizado de gestão.
Os resultados alcançados em 2018 representam mais um passo na consolidação da E-VIDA,
como referência na gestão de planos de saúde suplementar. Em 2019, os desafios serão
superados com a dedicação da governança e da força de trabalho, dando continuidade na
caminhada inicial há oito anos na implantação de uma gestão com absoluta honestidade,
comprometimento, ética, legalidade e transparência.
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9 DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA) CNPJ Nº 11.828.089/0001-03

BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Balanço Patrimonial - ATIVO
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018, valores em Reais (R$)

32

Balanço Patrimonial - PASSIVO
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018, valores em Reais (R$)
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Demonstração dos resultados
em 31 de dezembro de 2018 (em reais)
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
em 31 de dezembro de 2018 (em reais)									
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO
em 31 de dezembro de 2018 (em reais)
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NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
do balancete encerrrado em 31 de dezembro de 2018

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 11.828.089/0001-03, com Inscrição
Estadual sob n° 7.538.142/001-04, com sede e endereço no SCRN 704/705 - Bloco “C” – Lojas
40 a 48 – Asa Norte – Brasília/DF, C.E.P. 70.730-630, iniciou suas operações em 01/08/2012,
com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº 41.837-4 e tem por
objetos, conforme Estatuto Social devidamente aprovado e registrado:
I. Prestar assistência médica, hospitalar e/ou odontológica por meio de planos coletivos
fechados, sob a modalidade de Autogestão, na forma da Legislação em vigor;
II. Implantar ações, incluídas pesquisas científicas e tecnológicas, visando a prevenção de
doenças, promoção, reabilitação e recuperação da saúde;
III. Desenvolver programas de medicina ocupacional voltados para atender aos empregados
da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE;
IV. Executar as políticas de saúde definidas pela ELETRONORTE;
V. Celebrar convênios ou contratos com outras operadoras de planos privados de assistência
à saúde, visando a oferecer melhores condições de atendimento aos seus associados e
respectivos dependentes; e
VI. Firmar convênios de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde Suplementar
– ANS, o Ministério da Saúde e outras pessoas jurídicas de direito público ou privado,
com vistas a promover estudos e pesquisas em prol do sistema de assistência à saúde
suplementar, notadamente para o aperfeiçoamento de Autogestão.

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA, 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.
A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA, opera atualmente 02 produtos
(Coletivo por Adesão – Pré-estabelecido e Coletivo por Adesão – Pós-Estabelecido), os quais
se encontram devidamente registrados no Sistema de Informações de produtos junto a
Agência nacional de Saúde Suplementar – ANS.
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NOTA 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1

Base de Apresentação

As demonstrações contábeis referentes ao Balancete encerrado em 31 de Dezembro de
2018, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base
nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas
Leis de no 11.638/2007 e 11.941/2009, nas normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional
de Saúde, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As operadoras de planos que atuam no mercado
de saúde devem obedecer todos os CPC aprovados e em vigor, no que não contrariem os
dispositivos nas normas básicas da ANS, às normas estabelecidas pela Resolução no 750/93,
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC, exceto o CPC 11 – Contratos de Seguro, o CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, o
CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais, o CPC 35 – Demonstrações Separadas
e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2

Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:
2.2.1 Apuração do Resultado
a) 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, quando se tratarem de contratos com preços
preestabelecidos. Nos contratos com preços pós-estabelecidos, a apropriação da receita é
registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo
com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a
ser faturado.
b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerandose a data de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores ou do Aviso de
Beneficiários Identificados - ABI, 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), nos moldes da regulação em vigor.
2.2.2 Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de
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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 corrente de livre movimento (vide Nota Explicativa
nº 3).
2.2.4 Aplicações
A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras para lastrear as provisões
técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
As aplicações financeiras são avaliadas ao seu valor justo (vide Nota Explicativa nº 4).
2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses
créditos, em contrapartida à:
a) Preços pré-estabelecidos - Conta de Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha
e posteriormente para a conta de contraprestações efetivas de operações de planos de
assistência à saúde conforme a proporção pro rata dia da cobertura prestada;
b) Preços pós-estabelecidos - 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, 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 Contraprestação
Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência Médico Hospitalar.
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la
à evolução da inadimplência de sua carteira.
2.2.6 Créditos de Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde
da Operadora
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.
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A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída
para os valores vencidos há mais de 90 dias.
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la
à evolução da inadimplência dessas operações.
2.2.7 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 9.
Com base nas alterações e pronunciamentos contábeis o imobilizado passou a abranger os
bens que não são de propriedade apenas da entidade, mas sobre os quais a mesma tenha o
controle, riscos e benefícios.
Através de avaliação e formalização interna da azienda, a mesma concluiu pela manutenção
dos mesmos prazos de vida útil e respectivas taxas de depreciação praticadas em exercícios
anteriores.
2.2.8 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao
custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor
recuperável, quando aplicável.
Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do período.
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil
econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável,
são submetidos a teste de avaliação do valor recuperável, assim como os ativos com vida útil
indefinida (vide Nota Explicativa n° 10).
2.2.9 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)
A administração deverá revisar 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.
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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
São calculadas com base em metodologia (própria ou escalonada) conforme estabelecida
pela RN ANS nº 209/09 e alterações posteriores, excetuando-se a provisão de eventos a
liquidar que é calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à
saúde efetivamente recebida pela operadora, conforme estabelecido pela ANS (vide Nota
Explicativa n° 11).
2.2.12 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
a) Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são
apenas divulgados em nota explicativa.
b) Passivos Contingentes: Com exceção das contingências tributárias e obrigações legais,
as demais (Cíveis e Trabalhistas) 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.
c) Contigências Tributárias e Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independente
da avaliação sobre as probabilidades de êxito (vide Nota Explicativa n° 16).

NOTA 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXAS E CONTAS CORRENTES DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
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NOTA 4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões
técnicas (vide Nota Explicativa nº 11), cuja movimentação segue regras estabelecidas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

NOTA 5. 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 descritivo:
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NOTA 6. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO
RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA

NOTA 7. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
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a) O montante de Imposto de Renda a Restituir é derivado:
1) R$ 73.616,10 - Resgate de aplicação financeira mantida pela entidade, gerando um
crédito tributário passível de compensação e/ou restituição. Mensalmente são realizadas
compensações tributárias, visando a recuperação deste valor monetário.
2) R$ 18.367,78 – Pagamentos de DARF’s de IRRF acima do valor devido nos meses de
08/2018 e 12/2018.
b) Já o valor a compensar a título de “INSS a Compensar” corresponde ao recolhimento
em duplicidade do INSS retido na fonte sobre as Notas Fiscais 3.651 e 3.652 da Dinâmica
Facility, e, da Nota Fiscal 1.098 da empresa Esparta Segurança (totalizando R$ 5.145,83),
ocorridas em 2017, e, as retenções indevidas dos prestadores Gelson Pinto Leão – R$
1.077,17, e, Brasilmed Aud. Méd. – R$ 5.804,98.
c) No tocante a CSRF a Compensar foi realizado um pagamento acima do devido na
competência 11/2018.

NOTA 8. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Tais contas possuem as seguintes composições:
a) Depósitos Judiciais – Ações contra ANS – Depósito em juízo dos valores devidos a título
de TSS – Taxa de Saúde Suplementar, taxa esta cuja legalidade está sendo discutida na
Justiça;
b) Adiantamento a Fornecedores – Temos aqui valores pagos a diversos fornecedores,
cujas notas fiscais estavam em trânsito para entrega na operadora;
c) Em Dezembro/2018, a operadora antecipou à Rede D’Or a importância de R$ 395.664,46,
para garantia de atendimento aos seus usuários;
d) Constituída PPSC – Provisão Para Perdas Sobre Créditos para os valores a classificados
como “Adiantamento a Fornecedores”, após teste de recuperabildade efetuado nestes
direitos.
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NOTA 9. IMOBILIZADO

NOTA 10. INTANGÍVEL

NOTA 11. PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

I. Provisão de valores a serem ressarcidos aos cofres da União em função da utilização, por
parte de beneficiários da operadora, da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde
(SUS).
II. Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não
pagos. A RN ANS nº 209/09 e alterações posteriores determinaram a constituição desta
provisão, a partir de 01/01/2010, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado
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pelo prestador ou beneficiário no momento da apresentação da cobrança à entidade.
III. Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não
tenham sido avisados, constituída com base em cálculo definido pela RN 209/09.

NOTA 12. DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO
RELACIONADAS COM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE

NOTA 13. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Nos tributos retidos temos a importância de R$ 424.756,19 (Quatrocentos vinte quatro mil,
setecentos e cinquenta seis reais e dezenove centavos) Tributos a vencer, e, R$ 277.868,70
(Duzentos setenta sete mil, oitocentos sessenta oito reais e setenta centavos) Tributos vencidos.

NOTA 14. DÉBITOS DIVERSOS

Na conta “Fornecedores” temos todos os pagamentos pendentes em função da Devolução
da Transferência Bancária. Na conta “Outros” estão registrados dois créditos recebidos em
Dezembro/2018, não identificados até o fechamento do exercício contábil.

46

NOTA 15. TESTE DE RECUPERABILIDADE (IMPAIRMENT)
A operadora procedeu a realização do Teste de Recuperabilidade (“impairment”) de todos
os bens que compõem seu Ativo Imobilizado. Tal processo iniciou-se em Janeiro/2019, com
conclusão no dia 18/02/2019. Através do referido teste foi possível atestar que os bens da
operadora estão com seus valores contábeis inferiores aos praticados no mercado, não
sendo permitido pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, quaisquer reavaliações
de ativos.

NOTA 16. PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS – LONGO PRAZO
A operadora constitui a importância de R$ 541.132,68 (Quinhentos quarenta um mil, cento
trinta dois reais e sessenta dois centavos) a título de provisão para Contingências Cíveis
(R$ 411.132,68) e Contingências Trabalhistas (R$ 130.000,00), com base na opinião de seus
assessores jurídicos.
Além do exposto acima e ainda de acordo com a opinião de seus assessores jurídicos, em
31.12.2018 a operadora possui contingências passivas, classificadas com probabilidade de
perdas “possível e “remota”, não havendo, portanto, a obrigatoriedade de constituição de
Provisões para Ações Judiciais para estas ações em específico.
Abaixo segue reprodução do relatório recebido de nossos advogados, conforme descrito
anteriormente:
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NOTA 17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.1 PATRIMÔNIO SOCIAL
O Patrimônio Social subscrito e integralizado, no valor de R$ 35.955.421,64 (Trinta cinco
milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos vinte um reais e sessenta quatro
centavos), representado por 35.955.421,64 (Trinta cinco milhões, novecentas e cinquenta
cinco mil, quatrocentas vinte uma) quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, de totalidade
de sócios residentes e domiciliados no País.

17.2 RESERVA LEGAL ESTATUTÁRIA
A entidade constituiu Reserva Legal prevista em seu estatuto, no valor de R$ 45.992.153,43
(Quarenta cinco milhões, novecentos noventa dois mil, cento cinquenta três reais e quarenta
três centavos).

17.3 SUPERÁVITS ACUMULADOS
A entidade possuirá um saldo de R$ 1.725.584,87 (Um milhão, setecentos vinte cinco mil,
quinhentos oitenta quatro reais e oitenta sete centavos) a título de “Superávit”. Este montante,
após o encerramento do exercício, será transferido para conta Reserva Legal Estatutária,
conforme previsão no Estatuto Social da operadora.

17.4 RESULTADO DO PERÍODO
Conforme Balanço Patrimonial Exercício findo em 31/12/2018, a operadora apresenta um
Resultado Positivo (Superávit) no montante de R$ 1.725.584,87 (Um milhão, setecentos vinte
cinco mil, quinhentos oitenta quatro reais e oitenta sete centavos).

NOTA 18. CONCILIAÇÃO FLUXO DE CAIXA E LUCRO LÍQUIDO
Consoante determinação do item 22 do CPC 03, apresentamos abaixo a conciliação entre o
Lucro Líquido da operadora e o seu Fluxo das Atividades Operacionais, a seguir:
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NOTA 19. SEGREGAÇÃO DOS EVENTOS INDENIZÁVEIS
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º trimestre
de 2018 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE de nº 01, datada de 01/11/2013,
referente aos planos Coletivos por Adesão, firmados posteriormente à Lei de nº 9.656/1998,
com cobertura médico-hospitalar e na modalidade com preços pré-estabelecidos.
EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
Cobertura Assistencial com Preços Preestabelecidos –
Carteira de Planos Coletivos por Adesão após Lei 9.656/1998

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2019.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aparecida de Goiânia – GO, 08 de março de 2019
.
Aos
Administradores do
Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA
Brasília - DF
Prezado Senhores,

Vimos pelo presente encaminhar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis Individuais de Uso Geral, conforme entendimentos contidos
na Resolução CFC NBCTA700 de 17/06/2016 que aprova a emissão do Relatório do
Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Individuais, com atendimento dos
aspectos contidos nas legislações inerentes às operações de entidades reguladas pela ANS,
correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2018.

Sendo só o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

DCA Auditores Independentes S/S
Thiago Silva Marinho
CONTADOR, CRC-GO 014.432/O
SÓCIO
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Aos
Administradores da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA
BRASÍLIA - DF
Prezados Senhores;
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO
– E-VIDA, elaboradas em 31 de dezembro de 2018, compreendendo balanço patrimonial, a
demonstração do resultado do exercício (DRE), demonstração das mutações do patrimônio
líquido (DMPL) e demonstração dos fluxos de caixa (DFC) para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, para o
exercício findo acima mencionado.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA e foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei 6.404/76 alterada pelas Leis
12638/2007 e 11941/2009, Lei 9656 de 03/06/98 que dispõe sobre Planos e Seguros Privados
à Saúde, alterada pela Lei 13003 de 24/06/14, Lei 5764/71 que define a Política Nacional
de Cooperativismo, Normas aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), notadamente as RN 290 de 27/02/12, atualizada pelas RN
314/2012, 322/2012, 322/2012 e 344/2013, que tratam do Plano de Contas Padrão da ANS e
RN 209 de 22/12/2009 e alterações posteriores que tratam da PEONA Provisão de Eventos
Ocorridos e Não Avisados, além da Norma emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
nº CPC 25 que trata das Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e as demais
CPC’s que normatizam os registros contábeis das atividades de entidades reguladas pela ANS
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis, em conformidade ainda com o disposto nas Resoluções CFC
NBCTA 700, NBCTA 701, NBCTA 705 e NBCTA 706, todas de 17/06/2016 que normatizam
os aspectos inerentes aos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Contábeis.

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

53

pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria - PAA
Principais Assuntos de Auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados
no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Contábeis como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas Demonstrações Contábeis, e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da entidade é responsável por essas outras informações 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 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 nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017, apresentadas
para fins comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores
Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, datado de 22/02/2018.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com
a Legislação mencionada no parágrafo de opinião deste relatório e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 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.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
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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 auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
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, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade, conforme
requerido pelo Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em seus normativos.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis,
inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

•

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

55

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, via relatório circunstanciado
das ocorrências nos trabalhos do período, 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.

Aparecida de Goiânia-GO, 08 de março de 2019.
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/GO Nº 000757/O-6

Thiago Silva Marinho
CONTADOR, CRC-GO 014.432/O
SÓCIO
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA, no exercício de suas
atribuições legais e estatutárias, cumprindo o que determina o item II do artigo 63 do Estatuto
Social da E-VIDA, examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
dos Fluxos de Caixa, e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Com base nos
exames efetuados, bem como considerando o Relatório dos Auditores Independentes sobre
as Demonstrações Financeiras (Contábeis) Individuais de Uso Geral, conforme entendimentos
contidos na Resolução CFC NBCTA700 de 17/06/2016, cujo parecer foi emitido em 08 de
março de 2019, pela Empresa DCA Auditores Independentes S/S, CRC-GO 000757/O-6,
CNPJ: 26.678.045/0001-03, sob responsabilidade do Contador Thiago Silva Marinho, CRCGO 014432/O-S, CPF: 934.187.791-15, sem ressalvas, opina que os documentos referidos
anteriormente retratam adequadamente, em seus aspectos mais relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA, em 31 de dezembro
de 2018, estando em condições de serem submetidos à deliberação superior.

Brasília, DF, 11 de março de 2019.

José Aldo Barcelos da Silveira
Membro Titular
Tania Mota Lorenzzi
Membro Titular
Rogério Palmeirão de Alvarenga
Membro Titular
Lauro Paulino de Souza
Membro Titular
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO SOBRE O RELATÓRIO DE
ADMINISTRAÇÃO E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVOS
AO EXERCÍCIO DE 2018
Aos onze dias do mês de março de 2019, o Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência do
Setor Elétrico – E-VIDA, no uso das competências legais e estatutárias, examinou o Relatório
de Administração, acompanhado das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo
de 31.12.2018, e dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, concluindo
que o relatório citado expressa com fidelidade as atividades desenvolvidas pela E-VIDA, e o
submete a Assembleia Geral, opinando favoravelmente a sua aprovação.

Brasília/DF, 11 de março de 2019.

Antônio Carlos Faria de Paiva
Presidente do Conselho
Fernando Augusto Gillet Lomônaco
Vice-Presidente
Mario Gardino
Membro Titular
Francisco Antônio Almendra Correia
Membro TitularIkaro Chaves Barreto de Sousa
Membro TitularTiciane Ushicawa Fukushima
Membro Titular
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Eli Pinto de Melo Júnior
Presidente
Eliomar da Silva Ferreira
Diretor Administrativo-Financeiro
Carleuza Francisca de Lima
Diretora de Benefícios e Saúde
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