
 

Salvador, 28 de fevereiro de 2022. 

 

AUDICONT - AUDITORES E CONSULTORES 

Rua Coronel Almerindo Rehem, 126 – Edifício Empresarial Costa Andrade 

Conjuntos 605 a 612 - Caminho das Árvores - Salvador/ Bahia  

Cep. 41820-768 

 

Prezados Senhores, 

 

Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da Associação, confirmamos as 

seguintes informações transmitidas a V.Sas. durante seu exame das demonstrações financeiras da 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA – APUB SAÚDE, do 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 

 

Na qualidade de administradores da Associação, estamos cientes de nossa responsabilidade sobre o 

conjunto composto das demonstrações financeiras e notas explicativas por nós apresentado para exame 

de V.Sas. Assim, na preparação do referido conjunto, atentamos para o fato de que deve apresentar 

adequadamente a posição financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio social, os 

fluxos de caixa e todas as divulgações necessárias segundo as práticas contábeis adotados no Brasil, 

aplicados de maneira uniforme e legislação pertinente. Além disso, colocamo-nos à disposição de 

V.Sas., todos os livros contábeis e financeiros. 

 

Com relação ao balanço de nossa Associação, encerrado em 31 de dezembro de 2021, podemos 

assegurar a V.Sas que: 

 

1 - Todos os ativos são de propriedade da Associação e estão livres de desembaraços de quaisquer 

ônus ou gravames; 

 

2 - Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos, ou outras vinculações, 

estando os saldos disponíveis; 

 

3 - As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e natureza dos ativos e passivos; 

 

4 - Não houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como 

irregulares ou que não tenham sido realizadas no melhor interesse da Associação; 

 

5 - Os diretores ou funcionários em cargos de responsabilidade ou confiança não participaram da 

administração e não tem interesses em sociedades com as quais a Associação manteve transações; 

 

6 - Não existem fatos ocorridos desde 31 de dezembro de 2021 que possam afetar as demonstrações 

financeiras e notas explicativas naquela data ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que 

possam afetar a continuidade das operações da Associação; 

 

7 - Não houve, no decorrer do exercício até a presente data, qualquer fato, de valor substancial que, 

embora não se refletindo diretamente no balanço em referência, pudesse afetar o resultado das 

operações do exercício financeiro naquela data; 



 

8 - Não temos conhecimento de quaisquer ações ou reclamações pendentes ou interditadas, seja na 

área fiscal ou trabalhista, contra nossa Associação, ou quaisquer contingências que possam vir 

afetar substancialmente a situação financeira, além daquelas registradas ou divulgadas em notas 

explicativas; 

 

9 - Não houve efeitos relevantes nas demonstrações financeiras acima referidas, decorrentes das 

seguintes situações: 

 

a)  Ações ou reclamações de vulto contra a Associação; 

 

b)  Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos; 

 

c)  Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a Entidade; 

 

d)  Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas nas notas 

explicativas ou cuja provisão não tenha sido registrada; 

 

e)  Existência de comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância de normas ou 

na aplicação de procedimentos contábeis. 

 

10 - Assessoria jurídica; 

Confirmamos a seguir o nome de todos os assessores e consultores jurídicos que cuidam de litígios, 

reclamações de impostos, ações trabalhistas e cíveis e quaisquer outros processos, a favor ou contra a 

Associação, bem como de qualquer outro fato que possa ser considerado como contingência: 

 

✓ Amando & Torres Advocacia e Consultoria. 

 

 

 

 



 

 

11 - As demonstrações financeiras submetidas à auditoria de V.Sas., podem ser identificadas pelas seguintes contas: 

  

Nota 2021 2020 Nota 2021 2020

Ativo circulante Passivo circulante

Disponível 90.287                      343.623                       Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 6 9.417.250                7.683.752                

Realizável 12.063.634               7.373.409                         Provisão de prêmio / contraprestação não ganha - PPCNG -                               1.105                       

   Aplicações financeiras 3 11.972.878               7.261.078                         Provisão para eventos a liquidar para o SUS 420.184                   580.053                   

     Aplicações garantidoras de provisões técnicas 8.736.105                 6.943.325                         Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais 5.158.418                4.241.977                

     Aplicações livres 3.236.773                 317.753                            Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA 2.962.866                2.860.617                

   Créditos de operações com planos de assistência à saúde 4 90.756                      104.924                            Provisão de insuficiência de prêmios/contraprestações - PIC 875.782                   -                               

     Contraprestação pecuniária/ prêmio a receber 62.201                      69.052                         Débitos com Operações de assistência à Saúde não relacionados com Planos de 

     Participação de Beneficiários em eventos/ sinistros indenizáveis 7.281                        7.540                           Saúde da Operadora 119.591                   87.715                     

     Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde 21.274                      28.332                         Tributos e encargos sociais a recolher 7 650.141                   621.655                   

   Despesas antecipadas -                               7.407                          Débitos diversos 371.603                   407.413                   

  Parcelamentos Tributários 8 1.743.176                1.697.202                

Total do ativo circulante 12.153.921               7.717.032                 

Total do passivo circulante 12.301.761              10.497.737              

Ativo não circulante

   Realizável a longo prazo 326.224 52.824 Passivo não circulante

   Depósitos judiciais 5 273.078                    467                              Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 6 227.686                   207.272                   

   Aplicações livres 3 53.146                      52.357                              Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 227.686                   207.272                   

   Provisões para ações judiciais 9 241.353                   148.754                   

   Imobilizado 2.2 d) 20.414                      12.558                         Tributos e encargos sociais a recolher 8 232.204                   453.631                   

      Imobilizado de uso próprio 20.414                      12.558                              Parcelamento de tributos e contribuições 232.204                   453.631                   

        Não hospitalares / odontológicos 20.414                      12.558                      

Total do passivo não circulante 701.243                   809.657                   

Total do ativo não circulante 346.638                    65.382                      

Patrimônio líquido

Fundo patrimonial 10 16.097.120              11.178.334              

Déficits acumulados 10 (16.599.565)             (14.703.314)             

Total do patrimônio líquido (502.445)                  (3.524.980)               

TOTAL DO ATIVO 12.500.559               7.782.414                 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.500.559              7.782.414                

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estas contas estão de acordo com os livros da Associação e demonstrações financeiras transcritas no 

Livro Diário e, também, concordarão com quaisquer publicações ou divulgações para outros fins. 

 

Atenciosamente, 

 

 

   

Luiz Alberto Bastos Petitinga  Marcelino Henrique Queiroz Botelho 

Presidente do Conselho Deliberativo  Contador 
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