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Senhores Associados, 
 
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da ASSOCIAÇÃO DOS 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA – APUB SAÚDE, submete à apreciação dos 

Senhores o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis individuais da Entidade, 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020. 

 
a) Política de destinação de lucros / superávits / sobras 

 
A Entidade tem como política acumular as sobras durante os exercícios, retendo todos os 
seus valores apurados ao final do exercício no Patrimônio Social da Associação. O objetivo 
é fortalecer o negócio e suprir a necessidade contínua de reservas, investimentos e 
Patrimônio referência. 
 
 

b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na 
“performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício 

 
Nossa operação consiste em oferecer aos Professores Universitários da Bahia um plano de 
saúde, com registro na ANS –Agência Nacional de Saúde, em condições inferiores aos 
preços praticados no mercado de saúde suplementar de Salvador e da Bahia, através de 
produtos coletivos, alcançando a marca de 2.369 dois mil trezentos e sessenta e nove)  
associados/beneficiários. Atuamos principalmente e prioritariamente na região de Salvador 
e cidades vizinhas. 

 
A Entidade apurou no ano de 2020 um déficit líquido R$-3.707.225 (três milhões 
setecentos e sete mil duzentos e trinta e cinco reais) e em 2019 um déficit líquido R$-
1.776.640 (hum milhão setecentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta reais). O 
resultado foi pior em quase 2 milhões de reais com o déficit aumentando 108%¨de 2020 
comparado à 2019. O fator que mais pesou no aumento do déficit foi a queda da 
mensalidade pela perda de beneficiários, a ausência de reajustes nas mensalidades do 
plano no final de 2019 e o aumento da sinistralidade que passou ficou acima de 100% da 
receita em 2020 ante mais de 93% da receita em 2019, vale lembrar que o resultado do 2º. 



 
 

Semestre de 2020 deficitário mas bem menor que o do primeiro semestre, reflexo de 
medidas que foram todas pela diretoria no decorrer do exercício de 2020.  

 
 

Item 2020 2019 
Contraprestações Líquidas 28.587.795 29.472.361 

Eventos Indenizáveis -28.697.014 -27.609.275 

Lucro Bruto -109.219 1.863.086 

Outras Receitas Operacionais 195.350 274.262 

Resultado Financeiro -268.958 -426.934 

Despesas Administrativas      -3.494.845 -3.523.967 

Despesas Comercialização 0 0 

Outras Despesas Operacionais -602.305 -580.112 

Lucro -3.707.225 -1.776.640 

Impostos Sobre Lucro 0 0 

Lucro Líquido -3.707.225 -1.776.640 

 
 
c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto 

 
A associação promoveu um programa, aprovado em Assembleia Geral dos Sócios de 
aumento do Patrimônio Social em 2020 através do pagamento mensal da Taxa de 
Fortalecimento Patrimonial, esse valor ajudou bastante o fluxo de caixa da APUB que 
conseguiu no decorrer do exercício não efetuar um resgate sequer em suas reservas 
financeiras constituídas e diminuir seus saldos de passivo com rede de prestadores em 
mais de 2,8 milhões de reais, melhorando sensivelmente seus indicadores de lastro e 
liquidez. 
 
 

d) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s) 
 
Continuar investindo em treinamento das equipes, melhoria de controles internos e 
tecnologia para manter o custo administrativo e assistencial baixo. 
 
Não temos planejamento para o crescimento da carteira de associados, a restrição imposta 
pela ANS para adesão de novos sócios aos nossos planos nos prejudicou muito estes 
anos, mesmo liberando novas adesões, em função da Direção Fiscal poucas pessoas se 
interessaram. Para o resultado resultado, temos a expectativa de obter um crescimento na 
receita pelo reajuste anual do plano, bem como trabalhar para a nossa sinistralidade ficar 
abaixo de 85% com medidas de controles de procedimentos médicos que já aplicamos nos 
anos anteriores e ampliamos durante o ano de 2021, como controle mensal de 
sinistralidade e auditoria efetiva de sinistros ocorridos. 
 

 
e) Declaração sobre a capacidade financeira 

 
A associação melhorou substancialmente suas reservas e garantias financeiras de 2019 
para 2020. A geração de caixa no exercício de 2019 possibilitou a APUB a não resgatar 



 
 

nenhum valor dos seus saldos depositados no fundo dedicado ANS para garantia 
financeira e ainda quitou todos os seus débitos em atraso com a rede de prestadores, fatos 
que refletiram na variação negativa do fluxo de caixa em 2020. 
 
A garantia financeira da APUB em dez/19 estava suficiente em mais R$3,18 milhões acima 
do necessário, e continuou suficiente em R$3,16 milhões em dez/2020, mantendo sua 
suficiência em garantia financeira acima do necessário nos dois exercícios.  
 
No lastro a operadora saiu de uma insuficiência de R$1,643 milhões em dez/19 para uma 
insuficiência em R$480 mil em dez/2020, uma melhora de R$1,2 milhões no exercício.  
 
Por fim, a Associação declara ter capacidade financeira e intenção de manter até o 
vencimento os títulos classificados na categoria “Mantidos até o Vencimento”, como 
ocorrido no exercício de 2020.  
 
 
Salvador 25 de Março de 2020. 
 
 

 
 

         _____________________________ 
         Geraldo Edmundo Alves Portela 

Diretor Geral 
 
 
 
 

________________________________ 
Marcelino Henrique Queiroz Botelho 

Contador CRC – MG 067.669-01 
 
 

 


		2021-03-25T13:52:48-0300
	MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
	Eu sou o autor deste documento


		2021-03-25T14:51:40-0300
	GERALDO EDMUNDO ALVES PORTELA:00378097504




