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Apresentação

Apresentação
O exercício de 2016 foi marcado pelas ações definidas no planejamento estratégico da
instituição, tendo como alvo principal garantir que a Asfeb alcance seus objetivos estratégicos;
em outros termos, possibilitar a promoção da integração social e ações de assistência à
saúde, para a melhoria da qualidade de vida dos associados. Apesar da continuidade da crise
econômica a Asfeb tem garantido o seu equilíbrio econômico-financeiro, a partir da busca
contínua da autossustentabilidade, por meio de uma gestão responsável. Destacamos a seguir
alguns dos principais aspectos da instituição em 2016.

Planejamento estratégico

Relatório Anual Asfeb 2016

O Planejamento Estratégico da Asfeb foi iniciado em 2015, sendo caracterizado por um processo
com ampla colaboração, contando com participação de associados, beneficiários, diretores,
conselheiros e colaboradores. Foram definidos 12 projetos prioritários para o período de 20152020. E, em 2016, cinco desses projetos tiveram seu início:
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•

Plano de Adequação do Layout da Unidade Asfeb - Após 18 anos de sua inauguração, a
sede da Asfeb entrou em reforma no segundo semestre de 2016. A proposta da reforma é
modernizar toda a estrutura e layout das salas, para dar melhores condições de trabalho
aos colaboradores e maior conforto e eficiência no atendimento aos associados. A
realização da reforma foi aprovada em reunião da Governança Corporativa da instituição,
composta pelos membros da Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal. A sua
reinauguração se dará em maio de 2017.

•

Programa de Integração Interna – Foi realizada uma pesquisa de clima organizacional,
com o objetivo de identificar principais aspectos da integração funcional. A instituição
conta hoje com 51 colaboradores, tendo a maioria participado voluntariamente da
sondagem. Com os resultados entregues no segundo semestre de 2016, a pesquisa está
apoiando a elaboração de um plano de ação, para tornar ainda melhor a integração entre
os colaboradores.

•

Pesquisa de Satisfação – A Asfeb encomendou pesquisa de opinião, em 2016, com o objetivo
de identificar o grau de satisfação dos seus associados com os serviços que disponibiliza.
Identificou-se, por exemplo, que 96% dos beneficiários entrevistados avaliam como bom,
muito bom ou excelente o Asfeb Saúde. Já 97,31% dos associados entendem que a imagem
da Asfeb é positiva ou muito positiva. Foram entrevistados 633 associados, dos quais 529
(83,6%) são sócios patrimoniais e 104 (16,4%) sócios especiais (demais associados, exceto
os dependentes). Na área social, entre os eventos, o Forró da Asfeb é o que obteve o maior
grau de satisfação, com aprovação de 72,1%, seguida pelo Dia das Crianças e Lavagem,
ambos como 65% de avaliações positivas (de nota sete para cima).

•

Gestão de Processos – O objetivo desse projeto é mapear todos os fluxos de processos da
Asfeb, identificar eventuais gargalhos e retrabalhos e buscar alterativas factíveis para a sua
melhoria, tornando-os mais fluídos e garantindo uma maior eficiência na sua realização
e controle. No total, 32 processos foram levantados, dos quais sete receberam atenção
prioritária e foram concluídos em 2016, nas áreas cadastral (associados, beneficiários,
prestadores e credenciados) e de atendimento. Os processos se encontram redesenhados,
tendo sido já encomendadas as soluções tecnológicas para a sua plena implementação.

•

Reestruturação da Rede Credenciada – Em novembro de 2015 foi iniciado o Projeto
Reestruturação da Rede Credenciada do Asfeb Saúde que prevê, a identificação dos

prestadores de serviços, a construção do perfil dos estabelecimentos de saúde em aspectos
como área física, recursos humanos, equipamentos considerados estratégicos, serviços
ambulatoriais e hospitalares, além de identificar os pontos de melhoria, devendo ser concluído
até novembro de 2018. O projeto surgiu, não apenas da necessidade de conhecimento do
perfil do prestador de serviços, mas ainda da existência da rede credenciada desatualizada,
bem como da importância de cumprir as normas exigidas pelos órgãos reguladores. Foram
recontratualizados, conforme a Lei 13.003 da ANS, 635 prestadores de serviços representando
80% da rede credenciada. Estão em fase de negociação os demais 20% de prestadores
de serviços. Além de adequar instrumentos negociais às normas vigentes, atendendo as
exigências dos órgãos reguladores, o projeto permitirá ainda a confecção do Guia Médico
atualizado.

Asfeb Social
Tendo como uma das suas principais missões a promoção de integração social dos seus
associados, a Asfeb promove continuamente eventos sociais sempre com o objetivo de
garantir as condições ideais ao estreitamento de laços entre os membros do grupo fisco
estadual. Confraternizações de dimensões amplas, como a Lavagem e o Forró, permitem o
encontro de associados, familiares e amigos, em grandes espaços nos quais participam, em
média, mais de mil pessoas. No interior do estado, as festas locais de São João e de final de
ano se somam à Festa da Primavera, em Ilhéus. Outros momentos de encontro importantes
são o Dia dos Pais, o Dia das Mães, realizado pela primeira vez em 2016, a Festa das Crianças,
a Confraternização dos Aposentados, se associam ao Campeonato de Futebol, que acontece
durante nove meses. Tudo isso imprime na memória do associado a ideia da Asfeb como um
ponto de convergência. Além disso, a instituição disponibiliza, por meio de convênios, um
amplo leque de produtos e serviços com condições especiais, a exemplo de descontos em
colégios, faculdades, academias, restaurantes, dentre outros.

Carteira de Associados
A Asfeb encaminhou, em 2016, a carteira de associados patrimoniais. O documento permite a
identificação de cada associado, possibilitando o seu acesso aos clubes sociais e aos benefícios
e convênios mantidos pela instituição, garantindo preços e condições especiais. Durante todo
o ano, a carteira foi entregue aos associados patrimoniais.
Com os objetivos de estreitar laços e promover a comunicação direta com os associados do
interior do estado, a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo realizaram, durante o mês
de abril, reuniões nas principais cidades-polo baianas - Jequié, Vitória da Conquista, Itabuna,
Ilhéus e Feira de Santana. Dentre os assuntos abordados estiveram o Asfeb Saúde e sua rede
credenciada, a prestação de contas de 2015 da instituição, ações sociais, benefícios e convênios
e informes sobre Redutor Salarial. A ideia é que encontros semelhantes sejam realizados todo
ano. A possibilidade de um diálogo direto com o associado do interior enriquece o modelo de
autogestão e permite uma ausculta das reais necessidades do amplo conjunto de associados.

Equilíbrio Econômico-Financeiro
Na Asfeb, os números expressam ações desenvolvidas para atender com a máxima qualidade
seus associados e garantir a sustentabilidade da instituição. Em um período de crise continuada,
esses números falam muito. Ao observarmos o resultado líquido obtido em 2016, é possível
constatar um incremento global de 38% em relação ao ano anterior, que se separado por seus
dois centros de custos, percebe-se que no Asfeb Saúde o acréscimo foi de 43%, enquanto no
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Asfeb Social verificou-se um crescimento de 5%.
Dentre os principais indicadores econômico-financeiros de 2016, a liquidez imediata, com
0,09, a liquidez corrente, com 6,91, a liquidez geral, com 6,75, destacam-se por permitir a
avaliação da capacidade de pagamento da organização frente às suas obrigações, sendo de
grande importância para a sua sustentabilidade e administração. No custeio do plano de
saúde, mais uma vez as internações lideraram o aumento dos gastos assistenciais variando em
16%, seguida pelos 11% das consultas médicas e 10% dos exames e terapias.

Asfeb Saúde
Reconhecido pela qualidade dos serviços que presta, não só pelos seus beneficiários, como pelo
setor de saúde, considerado um dos melhores planos de saúde do estado da Bahia, o Asfeb Saúde
tem investido de forma sistemática em ações de promoção à saúde e prevenção de doenças.
Na sua clínica, em 2016, foram realizados 5.702 atendimentos em diversas especialidades, tais
como, geriatria, clínica médica, endocrinologia, cardiologia, Gastroenterologia, psiquiatria,
psicologia e nutrição. Também nesse ano, foi realizada a mais ampla campanha de vacinação
já promovida pelo Asfeb Saúde, quando foram disponibilizadas vacinas contra gripe (H1N1)
– 2015 aplicações, pneumonia – 224 aplicações, meningite ACWY – 780 aplicações, hepatite
B – 509 aplicações e HPV – 260 aplicações. Com isso, reafirmou-se a ideia de que “prevenir é o
melhor remédio”, endossando ações que a instituição tem promovido massivamente há alguns
anos, seja em campanhas de vacinação ou em Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul,
seja em projetos como Asfeb Sênior, Asfeb +50, Peso Certo etc.

Idoso Bem Cuidado
O Asfeb Saúde integra o projeto Idoso Bem Cuidado, que vem sendo desenvolvido desde 2016
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Após um rigoroso processo de seleção,
o plano de saúde foi escolhido, juntamente com outros 49 grandes planos brasileiros, para
participar da iniciativa, que envolve instituições parceiras e comprometidas com a investigação
e a implementação de medidas na área do envelhecimento ativo, da qualidade da atenção à
saúde, dos custos e gastos em saúde e da remuneração de prestadores. A ideia surgiu da
necessidade de melhorar o cuidado dispensado aos idosos que possuem planos privados de
saúde no Brasil e de debater e reorientar os modelos de prestação e remuneração de serviços
na saúde suplementar, visando a melhoria da qualidade da atenção e a implementação de
estratégias de sustentabilidade do setor.

Relatório Anual Asfeb 2016
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Não poderia deixar de agradecer, em nome de toda a Diretoria Executiva, aos associados
pela confiança depositada, aos fornecedores, dentre os quais destaco os credenciados do
Asfeb Saúde, pela qualidade da parceria que tem sido mantida, garantindo índices elevados
de satisfação dos nossos beneficiários. Destacamos parceiros de vários momentos, como o
Sicoob Cred Executivo, o Instituto dos Auditores Fiscais (IAF), o Sindicato dos Servidores Fiscais
do Estado da Bahia (Sindsefaz) e inspetorias fazendárias, ressaltando a relação colaborativa
com a Vitalmed e a Odonto System, sempre prontas a apoiar nossos eventos. Reafirmamos a
relevância dos nossos Conselheiros Deliberativos e Fiscais e do nosso Ouvidor, pela atuação
responsável e vigilante que desempenharam no período. Por fim, agradecemos às instituições
financeiras, autoridades, órgãos reguladores, entidades coirmãs da Febrafite e Unidas, e a
todos os colaboradores da instituição pelo seu profissionalismo e dedicação.
Domenico Fioravanti
Presidente da Asfeb

Integração, Sociabilidade
e Benefícios

Asfeb Social

Asfeb Social
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Ao completar 37 anos de existência em 2016, a Asfeb reafirmou, ao longo do ano, o seu papel
integrador, promovendo diversas oportunidades de estreitamentos dos laços sociais entre
seus associados. A instituição sabe que a possibilidade de congregar o grupo fisco estadual
baiano passa, necessariamente, pela realização de eventos sociais, nos quais a amizade e o
espírito de união são alimentados. No social, a Asfeb estreita laços e contribui para a união do
grupo fisco.
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Lavagem da Asfeb

Asfeb Social

Em janeiro de 2016, a Lavagem da Asfeb celebrou a sua 21ª edição, sendo hoje uma das
maiores tradições asfebianas: celebrar a chegada de um novo ano com uma grande festa que
serve como uma autêntica prévia do Carnaval de Salvador. E não foi à toa que essa edição foi
elogiada por todos, por sua organização e atrações musicais: um dos criadores da Axé Music,
Luiz Caldas, e uma nova estrela da música baiana, a cantora Ju Moraes. Pela primeira vez, a
festa teve um tema que orientou sua organização e decoração: a sustentabilidade, seja na cor
verde das peças decorativas assim como nas lixeiras dispostas em todo o espaço para a coleta
seletiva e em itens de decoração que remetiam a reciclagem, como lustres e puffs feitos com
garrafas pet.
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Domingo da Boa Música
Em 2016, após um mês em reforma para garantir maior conforto aos associados, o restaurante e
bar do clube social da Asfeb foi reaberto em abril, sob nova administração. A mudança foi feita
com o objetivo de melhorar a qualidade da comida, bebida e do atendimento prestado aos
associados. Com a expectativa de ampliar a frequência e aumentar a satisfação com o clube,
a Diretoria passou a promover uma vez por mês o evento Domingo da Boa Música, ofertando
música de qualidade ao vivo e um cardápio diferenciado, para associados e familiares. A cada
encontro um gênero ou artista da música popular brasileira tem sido destacado.

Relatório Anual Asfeb 2016

Dia das Mães
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Pela primeira vez a Asfeb realizou, em maio de 2016, uma confraternização dedicada às mães
associadas. A festa aconteceu no clube do Jardim das Margaridas, em Salvador. Neste evento,
estiveram presentes mães acompanhadas de seus familiares. A cada mãe que participou do
evento, a Asfeb entregou uma sandália de brinde. A festa contou com a banda Compassos,
considerada uma das melhores bandas de salão de Salvador.

Forró da Asfeb
A celebração junina da instituição foi realizada no dia 4 de junho de 2016, contando com a
presença de associados e familiares, que juntos se divertiram ao som do melhor do forró, com
os artistas Zé de Tonha, Jó Miranda e Del Feliz. Além da música de qualidade, os associados
puderam se servir de comidas típicas, licores e bebidas. A festa contribui para reafirmar o
propósito da Asfeb de realizar eventos prioritariamente para os seus associados.

São João no Interior

Asfeb Social

A calma e a tranquilidade da vida interiorana se misturaram, durante todo o mês de junho,
aos festejos juninos do grupo fisco em vários municípios baianos, com o tradicional apoio da
Asfeb, em cidades como: Alagoinhas, Cruz das Almas, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi,
Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju/Teixeira de Freitas, Itapetinga, Jacobina, Jequié/
Ipiaú, Juazeiro, Paulo Afonso, Serrinha, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. São
momentos como esse que fortalecem os laços sociais e contribuem para uma maior sintonia
do grupo fisco estadual.
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Dia dos Pais
Em agosto, foi realizada a festa do Dia dos Pais, no clube social da Asfeb, no Jardim das
Margaridas, em Salvador. Pais de várias gerações e seus filhos celebraram a vida, em meio à
realização da tradicional Feijobaba, disputa em campo entre torcedores de Bahia e Vitória. O
fundo musical ficou por conta da banda Raridades. Um dos diferenciais da festa de 2016 foi o
momento de degustação de cervejas artesanais.

Festa da Primavera em Ilhéus

Relatório Anual Asfeb 2016

A Festa da Primavera já se tornou uma tradição no calendário asfebiano, realizada sempre em
setembro, na cidade de Ilhéus. Em 2016, a festa chegou à sua 8ª edição, com a participação de
cerca de 150 pessoas, entre associados, familiares e convidados, moradores de Ilhéus, Itabuna,
Canavieiras, Eunápolis, Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A festa ocorreu no ritmo de
um jantar dançante, com música ao vivo e buffet de salgados, doces, frios, caldos, catados de
caranguejo e siri, beiju e tapioca, além de bebidas.
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Caminhada Saúde Primavera

Asfeb Social

Celebrar a chegada da “estação das flores” e estimular hábitos saudáveis é o objetivo da
Caminhada Saúde Primavera. O evento reuniu cerca de 150 associados e familiares, em setembro,
no Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. Os participantes foram recebidos com um
café da manhã, para garantir energia para o percurso de oito quilômetros da caminhada,
receberam um kit com camiseta, squeeze e boné, fizeram uma sessão de alongamento com
preparadores físicos da academia Alpha Fitness, e, ao retornar, fora animados por uma sessão
de dança zumba. A Asfeb teve como parceiros no evento o Sicoob e a Vitalmed. Os associados
participaram ainda da campanha Espalhe o Verde, plantando sementes de árvores tropicais
em pequenas sementeiras, que serão transplantadas no clube social da Asfeb e doadas para
replantio em áreas públicas de Salvador.
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Festa das Crianças
Em outubro foi a vez da gurizada viver seu dia de sonho no clube social. Logo na entrada, a
meninada recebeu sua credencial de guloseimas, além de um vale brinde para a escolha de
um presente na saída do clube. Na festa, foi grande a adesão dos associados à campanha de
doação de brinquedos, que foram entregues a instituições que abrigam crianças carentes. A
animação dos baixinhos ficou a cargo do grupo musical Canela Fina, além, claro, da piscina, da
cama elástica, piscina de bolinha, pula pula e o disputadíssimo futebol de sabão. Foi possível
brincar também fazendo arte, nas oficinas de pintura, mosaico e desenho.

Relatório Anual Asfeb 2016

Festa dos Aposentados
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É um encontro que abrilhanta o encerramento do calendário anual de eventos da Asfeb. A festa
ocorreu, em novembro, no restaurante Yemanjá, com a participação de mais de 200 pessoas.
A cantora famosa na noite baiana Andreia Rizzo foi responsável pelo repertório musical
que animou os presentes, junto com os dançarinos da companhia Conexsoul Cia de Dança.
Ao chegar, cada associado foi convidado a deixar a sua digital impressa em um tronco de
árvore ilustrado em um quadro, compondo assim uma copa robusta de uma frondosa árvore,
representando a comunhão de propósitos de gerações que delinearam o futuro da instituição.
Ao final, a árvore emoldurada foi sorteada entre os presentes. Na saída, cada um levou de
lembrança uma caneca com a sua própria imagem impressa.

Campeonato de Futebol da Asfeb
Uma das mais tradicionais competições amadoras do estado, com mais de 20 anos de realização,
o Campeonato de Futebol da Asfeb promove o encontro entre associados durante nove
meses. A competição começou em abril com o Torneio Início, com 18 equipes divididas em três
categorias por faixa etária, disputando o Troféu Josemir Nogueira, associado homenageado
pela instituição. Ao longo do campeonato, as equipes disputaram dois turnos, com dez
rodadas com 48 jogos cada turno, mais seis rodadas com 18 jogos entre as semifinais e finais.
Em dezembro, foram conhecidos os grandes campeões: Feira Fubuia (Veteranos), Boca Jr.
(Sênior) e Mirinho (Novos), que ficaram com o Troféu Edgard Perrone Neto, numa homenagem
ao então diretor administrativo-financeiro da Asfeb.

Confraternização dos Colaboradores

Asfeb Social

A festa de final de ano dos colaboradores da Asfeb foi marcada pela capacidade de imaginação
e criação do grupo. O jantar dançante aconteceu no restaurante Yemanjá, no dia 2 de dezembro
de 2016. Estiveram presentes diretores e conselheiros da instituição. Como atrações, ginastas
rítmicas e artistas circenses deram início à festa, buscando expressar a ideia de que todo
trabalho pode ser visto como uma forma de arte e de que a soma de esforços resulta em mais
força e eficiência. Uma ampla retrospectiva das ações desenvolvidas durante o ano reforçou
a mensagem da importância dos esforços empreendidos por todos os colaboradores para a
realização das diversas ações institucionais registradas em 2016. Atualmente, a Asfeb conta
com 51 colaboradores, sujeitos fundamentais para a qualidade dos serviços ofertados pela
instituição.
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Otimização da Gestão dos Clubes
Encontrar soluções que tornem os clubes sociais da Asfeb mais atraentes e autossustentáveis
é uma meta a ser alcançada, dentro da nova perspectiva do planejamento estratégico da
instituição para o quinquênio 2015-2020. Em 2016, foram iniciados estudos para a implantação
de projetos alternativos de gestão administrativa e operacional para cada uma das unidades
do clube social localizado na capital e no interior do estado: Salvador, Alagoinhas, Barreiras,
Ilhéus e Vitória da Conquista. Os clubes do interior do estado estiveram sobre a coordenação
direta dos representantes locais, respectivamente, José Rubens de Oliveira Souza, Almir de
Santana Assis, Ricardo Dias e Antônio Carlos Santos Aguiar. Vejamos a atual situação de cada
clube:

Relatório Anual Asfeb 2016
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SALVADOR: Além de reformas nos jardins, no restaurante, a chegada do Axé Bar e
Restaurante garantiu a melhoria do atendimento, com mais opções de pratos e tira gostos.
Desde então, o associado pode ligar previamente para o telefone (71) 3106-1849 e solicitar
a comida que deseja para o próximo fim de semana, informando a quantidade de pessoas.
Em 2016, somando-se aos eventos promovidos no espaço, o clube passou a sediar o projeto
Domingo da Boa Música, que uma vez ao mês traz uma atração musical e pratos especiais.
Estuda-se o aluguel do espaço e dos seus campos para eventos.

ALAGOINHAS: Em 2015, a Asfeb estabeleceu pareceria com a empresa Ceab, para a
construção de um campo de futebol society. Em contrapartida, funcionários da empresa
puderam usar o equipamento quatro vezes por mês. O convênio se encerra no final de
2017. Futuras parcerias para a realização de eventos no clube serão feitas após reformas
nos sanitários, muro e ampliação do salão de festa. O clube conta ainda com piscina e
parque infantil.

•

BARREIRAS: Na principal cidade do Oeste baiano, a Asfeb e a Associação do Pessoal da
Caixa Econômica Federal (Apcef ) têm um acordo de gestão compartilhada. As benfeitorias
são realizadas com a participação das duas instituições e a Apcef é responsável por todos
os custos fixos. Em contrapartida, os funcionários da estatal podem utilizar as instalações
do clube.

Asfeb Social

•
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•

ILHÉUS: Em 2016, o clube passou por uma breve reforma, lhe garantindo condições de
frequência durante o verão. E foi o que ocorreu, com a grande procura por associados,
inclusive aposentados. O bar e restaurante foram reabertos. Para que sejam feitas parcerias
em torno da sua autossustentabilidade foram necessárias reformas em suas instalações.

•

VITÓRIA DA CONQUISTA: No clube social local, a Asfeb e o Sindsefaz - Sindicato dos
Servidores da Fazenda do Estado da Bahia, passaram a contratar funcionários do clube
de forma terceirizada. Há muito tempo já é feito o aluguel dos dois campos de futebol.
Hoje, o clube tem uma receita anual de cerca de R$ 40 mil, o que permite o seu custeio e a
realização de manutenções no alambrado, nos próprios campos, de grama natural, na rede
elétrica e pintura das instalações internas. O clube, que possui ainda salão de festa, parque
infantil, espaço gourmet com churrasqueira e projetor audiovisual, é autossustentável.

Descontos e vantagens
Os associados contam com um amplo portfólio de ofertas de serviços e produtos de qualidade,
com economia de dinheiro e tempo. A instituição vem firmando novos convênios com grandes
marcas e tem mantido o bom relacionamento com os parceiros já existentes. São convênios
com colégios, faculdades, cursos de idiomas, além de serviços nas áreas de seguros de vida
e automóveis, clínicas de pilates, estética e clubes sociais. Destacam-se os convênios abaixo:

Seguro de auto - Com uma história de mais de 100 anos no país, a Liberty Seguros possui
convênio com a Asfeb para seguros de auto em grupo, o que garante aos associados um
valor até 40% menor do que os seguros contratados individualmente. Quanto mais pessoas
participarem, menor será o seu valor e melhor o atendimento, já que haverá maior poder de
barganha. Um total de 176 associados patrimoniais possuem 380 veículos assegurados pelo
convênio. Entre as suas vantagens estão:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagamento mensal em até 11 vezes sem juros;
Pagamento da primeira parcela em até 45 dias;
Cobertura de seguro automática, mesmo antes da vistoria do seguro;
Dez dias de carro reserva, para pane elétrica e pane mecânica;
Sem consulta a SPC e Serasa;
Cobertura securitária automática, mesmo sem a quitação da primeira parcela;
Seguro em grupo, quanto mais associados menores a taxa do risco;
Controle personalizado dos bônus;
Gerenciamento do risco e acompanhamento de sinistro junto à seguradora e à oficina;
Apólice individual para cada associado;
Aceitação de bônus de todas as seguradoras;
Podem participar do seguro: associados, pai, mãe, filhos e cônjuges.

Plano odontológico - Parceira da Asfeb há 19 anos, a Odonto System é reconhecida pela

•
•
•
•
•
•
•

Clínica exclusiva para associados da Asfeb (Pituba Parque Center, sala 214C, Itaigara.
Telefones (71) 3353-7991 e 3270-6990);
A gestão do plano é conjunta Asfeb/Odonto System;
Não é coparticipativo;
Não possui carência alguma;
Uma qualificada rede credenciada;
Ampla cobertura;
Aplicativo Odonto System Mobile, disponível na Google Play e Apple Store, para
marcação de consultas e acesso à rede credenciada.

Seguro de Vida - A Asfeb mantém uma apólice com a Seguradora Axa Seguros S/A através
da Corretora Vips e a Febrafite que agrega outros estados nacionais formando esta apólice.
Oferecendo condições especiais para seus associados, possibilitando seguros pessoais,
tais como, morte acidental, morte natural, invalidez total ou parcial por acidente, invalidez
funcional permanente total por doença e assistência funeral. A Axa é a sexta maior seguradora
do mundo. Entre em contato com o setor de atendimento Asfeb através do telefone (71) 22012201.

Asfeb Social

presteza e qualidade dos serviços que disponibiliza. Mais de 3.200 associados da Asfeb
possuem convênio com o plano odontológico, que entre outras vantagens oferece:
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Qualidade de vida e
bem estar do associado

Asfeb Saúde

Sustentabilidade na gestão do Asfeb Saúde
Mantendo o foco na integralidade, solidariedade, humanização e sustentabilidade é que foi
possível ao Asfeb Saúde obter o resultado positivo no ano de 2016 e, assim, fazer a entrega aos
beneficiários de uma melhor assistência à saúde, seja através de serviços e ações de promoção
e prevenção de doenças através da rede credenciada como também pelos serviços oferecidos
na Clínica Asfeb Saúde. Neste período, buscou-se constantemente estratégias para melhor
servir o beneficiário com dignidade e respeito. Entretanto, no atual cenário da saúde, ainda é
um desafio a sensibilização do beneficiário ao autocuidado, o monitoramento da assistência
principalmente dos beneficiários internados para que desta se alcance uma melhor qualidade de
vida.

Desempenho Asfeb Saúde - IDSS
IDSS da operadora em 2016 (ano base 2015)
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Nota explicativa
Em 2016, o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS – ano base 2015) teve novas
dimensões mais alinhadas aos objetivos estratégicos da Agência e indicadores que considerou,
por exemplo, a participação no Programa de Acreditação de Operadoras e no Programa de
Operadoras Apoiadoras. A ANS fez algumas alterações nas diretrizes do IDSS 2016, ano-base
2015 e foram levadas em consideração as contribuições recebidas do setor e o disposto no
artigo 6º da Instrução Normativa nº 60. As mudanças foram realizadas nas fichas dos seguintes
indicadores: Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos, Taxa de Citopatologia Cérvico Vaginal Oncótica, Taxa de Fiscalização, Taxa de Resolutividade de Notificação de Intermediação
Preliminar e Programa de Operadora Acreditada. Ocasionado assim, a classificação na segunda
faixa no desempenho no IDQS da Asfeb, a qual obteve a nota de 0,7722. É importante mencionar
que por cinco anos consecutivos a Asfeb permaneceu na primeira faixa no desempenho, isto é
com nota máxima.

Descrição das dimensões de avaliação que compõem o IDSS
Até a reestruturação da norma, esses indicadores eram agregados em quatro dimensões,
com pesos diferentes na formação do IDSS: 40% para a dimensão Atenção à Saúde; 20% para
a dimensão Econômico-financeira; 20% para a dimensão Estrutura e Operação; e 20% para
a dimensão Satisfação do Beneficiário. Com a remodelagem realizada pela ANS a partir do
ano-base de 2015 (processado e divulgado em 2016), o IDSS continua com dimensões, mas
apresentando uma nova composição, mais integrada e com o mesmo peso cada uma (25%
para cada dimensão avaliada). Veja abaixo quais são elas:

Qualidade em atenção à saúde

Peso

Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento
das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção,
prevenção e assistência à saúde prestada;

25%

Garantia de acesso

Peso

25%

Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso,
abrangendo a oferta de rede de prestadores;

Sustentabilidade no mercado

Peso

Monitoramento da sustentabilidade da operadora, considerando seu equilíbrio
econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos
com prestadores;

25%

Gestão de processos e regulação

Peso

25%

Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações
técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS

Desempenho Asfeb Saúde em cada dimensão
IDGA - Garantia de Acesso
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IDGR - Gestão de Processos e Regulação

IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,2853

IDSM - Sustentabilidade no Mercado
0,9990

Mais informações pela internet em: http//www.ans.gov.br

Asfeb Saúde
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Gráfico 1 - Evolução quantitativa dos beneficiários
O gráfico demonstra que, no ano de 2016, integrou um adicional de 0,4% dos beneficiários se
comparado com o ano de 2015. Pode-se observar ainda que, quando comparado 2016, com o
ano de 2014 houve um adicional de vidas representado em 1,6%. É importante mencionar que
a campanha de Colega para Colega, no ano de 2015, promoveu a adesão ao Asfeb Saúde de
131 beneficiários.

6200
6118

6100

6144

6047

6000
5879

5900
5800

5743

5926

5935
5872

5911

5768

5700
5600
5500
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gráfico 2 - Faixa etária média nos últimos dez anos
Com a oxigenação da carteira, é possível verificar a continuidade do impacto positivo na média
dos dez últimos anos através da linha de tempo, sendo demonstrada a solidez e sustentabilidade
do Asfeb Saúde.
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Gráfico 3 - Composição do plano por faixa etária dos beneficiários
Com 27% dos beneficiários, a última faixa etária possui 46% de vidas com idade entre 59 e 69
anos e 26% entre 70 a 79 anos. Os beneficiários a partir de 80 anos representam 23% de vidas.
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Gráfico 4 - Composição do plano por faixa etária e sexo dos beneficiários (%)
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Gráfico 4.1 - Composição do plano
acima de 59 anos (%)
Observando o gráfico, percebe-se que 53,8%
dos beneficiários que integram o Asfeb Saúde
são do sexo feminino, enquanto que 46,2% do
sexo masculino. Na faixa etária acima de 59
anos, apresenta-se com 57,7% beneficiários
do sexo feminino, enquanto que 42,3% são do
sexo masculino.
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Tabela 1 - Relação entre receitas e despesas por faixa etária
FAIXA ETÁRIA

N°. VIDAS

%VIDAS

RECEITAS

%REC.

DESPESAS

%DESP.

0 a 18 anos

1113

18,1

2.993.384

6,1

4.445.475

8,9

19 a 23 anos

369

6,0

1.206.201

2,5

1.123.819

2,3

24 a 28 anos

482

7,8

1.787.106

3,6

1.646.500

3,3

29 a 33 anos

534

8,7

2.305.188

4,7

3.474.626

7,0

34 a 38 anos

477

7,8

2.265.580

4,6

3.137.295

6,3

39 a 43 anos

312

5,1

1.754.940

3,6

1.753.962

3,5

44 a 48 anos

239

3,9

1.859.189

3,8

1.532.435

3,1

49 a 53 anos

462

7,5

4.325.387

8,8

2.675.664

5,4

54 a 58 anos

474

7,7

4.705.235

9,6

3.382.123

6,8

59 anos+

1682

27,4

25.932.010

52,8

26.902.188

53,5

TOTAL

6144

100,0

49.134.220

100,0

50.074.086

100,0

Tabela 2 - Relação entre receita e despesa por faixa etária acima de 59 anos
FAIXA ETÁRIA

N°. VIDAS

%VIDAS

59 a 69 anos

768

45,7

11.937.546

46,0

8.131.803

30,5

70 a 79 anos

444

26,4

6.856.767

26,4

5.934.580

22,3

80 a 89 anos

378

22,5

5.759.103

22,2

9.507.898

34,7

90 anos +

92

5,5

1.378.595

5,3

3.327.906

12,5

1682

100,0

25.932.010

100,0

26.902.188

100,0

TOTAL

RECEITAS

%REC.

DESPESAS

%DESP.

Gráfico 5 - Relação entre receita e despesa por faixa etária
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Com 27% dos beneficiários, a última faixa etária, composta por aqueles com idade a partir
de 59 anos, é responsável por 52,8% das contraprestações. Esses beneficiários respondem, no
entanto, por 53,7% dos custos assistenciais. As relações mais positivas entre receita e despesa
estão em seis faixas etárias respectivamente: 19 a 23, 24 a 28, 39 a 43, 44 a 48, 49 a 53 e 54 a 58
anos.
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Gráfico 5.1 - Relação entre receita e despesa acima de 59 anos
Na última faixa etária, podemos observar que duas subfaixas apresentaram relação positiva
entre contraprestações e custos assistenciais, sendo as faixas de 59 a 69 e de 70 a 79 anos.
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Tabela 4 - Custeio assistencial - beneficiários por faixa etária
N°.
VIDAS

%VIDAS

0 a 18 anos

1113

18,1

2.993.384

6,1

4.445.475

8,9

-1.452.090

19 a 23 anos

369

6,0

1.206.201

2,5

1.123.819

2,2

82.382

6,8

24 a 28 anos

482

7,8

1.787.106

3,6

1.646.500

3,3

140.605

7,9

29 a 33 anos

534

8,7

2.305.188

4,7

3.474.626

6,9

-1.169.438

-50,7

34 a 38 anos

477

7,8

2.265.580

4,6

3.137.295

6,3

-871.714

-38,5

39 a 43 anos

312

5,1

1.754.940

3,6

1.753.962

3,5

977

0,1

44 a 48 anos

239

3,9

1.859.189

3,8

1.532.435

3,1

326.754

17,6

49 a 53 anos

462

7,5

4.325.387

8,8

2.675.664

5,3

1.649.722

38,1

54 a 58 anos

474

7,7

4.705.235

9,6

3.382.123

6,8

1.323.112

28,1

59 anos+

1682

27,4

25.932.010

52,8

26.902.188

53,7

-970.177

-3,7

TOTAL

6144

100,0

49.134.220

100,0

50.074.086

100,0

-939.865

-1,9

RECEITAS

%REC.

DESPESAS

%DESP.

VAR.ECONÔMICA

VAR.%
-48,5

Asfeb Saúde

FAIXA ETÁRIA
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Tabela 5 - Custeio assistencial beneficiários faixa etária acima de 59 anos
FAIXA
ETÁRIA

N°. VIDAS %VIDAS

RECEITAS

%REC.

DESPESAS

%DESP.

VAR.ECONÔMICA VAR.%

59 a 69 anos

768

45,7

11.937.546

46,0

8.131.803

30,5

3.805.742

31,9

70 a 79 anos

444

26,4

6.856.767

26,4

5.934.580

22,3

922.186

13,4

80 a 89 anos

378

22,5

5.759.103

22,2

9.507.898

34,7

-3.748.794

-65,1

90 anos +

92

5,5

1.378.595

5,3

3.327.906

12,5

-1.949.311

-141,4

1682

100,0

25.932.010

100,0

26.902.188

100,0

-970.177

TOTAL

-3,7

Gráfico 6 - Desempenho econômico por faixa etária (%)
Cinco faixas etárias do Asfeb Saúde representam desempenhos econômicos negativos: a faixa
de 0 a 18, com déficit de 48,5%; a faixa de 29 a 33, com 50,7% e que apresentou o maior déficit;
a faixa de 34 a 38, com déficit de 38,5%; e a última faixa etária, dos beneficiários com idade
acima de 59 anos, com déficit de 3,7%.
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Gráfico 6.1 - Desempenho econômico
por faixa etária acima de 59 anos (%)
Quando amplificada a última faixa etária,
pode-se observar que até a faixa etária de
70 anos o resultado entre receita e despesas
assistenciais é positivo.
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Tabela 6 - Evolução comparativa das despesas assistenciais (R$)
Comparando os custos assistenciais do Asfeb Saúde, observa-se que nos exercícios de 2016 e
2015 houve um acréscimo de 8,3%. Quando relacionado aos custos de 2015 e 2014 houve um
acréscimo de 16,6% .
MÊS

2016

2015

2014

2013

2012

Janeiro

3.267.496

3.063.722

3.212.188

2.591.410

2.866.199

Fevereiro

3.006.246

2.794.784

3.294.450

2.406.710

2.658.890

Março

3.199.383

2.753.954

3.428.699

2.835.850

2.518.832

Abril

4.231.547

3.555.340

3.037.042

2.779.926

2.979.943

Maio

3.920.689

4.081.535

3.113.606

3.078.469

3.120.231

Junho

4.017.919

4.025.390

3.423.291

2.437.546

3.371.451

Julho

3.685.364

3.920.286

3.142.760

2.688.123

3.280.586

Agosto

4.553.002

4.516.665

3.589.680

3.060.463

2.773.394

Setembro

5.206.888

4.607.678

3.218.707

3.358.262

2.744.521

Outubro

4.998.017

3.719.170

3.704.789

3.157.802

2.731.450

Novembro

4.634.285

4.428.363

3.312.863

3.581.126

2.767.832

Dezembro

5.353.251

4.750.432

3.175.974

2.882.261

2.846.860

50.074.086

46.217.319

39.654.049

34.857.949

34.660.189

8,3%

16,6%

13,8%

0,6%

-1,8%

Total
Variação Custeio

Gráfico 7- Evolução das despesas assistenciais (milhões de reais)
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Gráfico 8- Evolução dos custos assistenciais (Em milhões de reais)
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Tabela 7 - Custo assistencial total por tipo de evento
Comparando os custos assistenciais por tipo de evento do Asfeb Saúde, observa-se nos
exercícios de 2016 e 2015 uma variação de acréscimo na ordem de 8,3%.
EVENTOS
Consultas eletivas
Consultas emergenciais
Exames eletivos
Exames emergenciais
Terapias
Internações
Outros atendimentos ambulatoriais
Demais despesas assistenciais
Total

2016

%

2015

VAR%

2.961.466

5,91

2.599.760

13,9

558.313

1,11

575.317

-3,0

10.484.410

20,94

9.513.209

10,2

407.549

0,81

354.015

15,1

5.427.959

10,84

4.951.663

9,6

22.832.372

45,60

22.489.780

1,5

669.778

1,34

1.129.272

-40,7

6.732.240

13,44

4.604.303

46,2

50.074.086

100,00

46.217.319

8,3

Tabela 7.1 - Detalhamento dos custos de internações
Os itens de maior impacto no detalhamento dos custos de internações, no âmbito de variação
de acréscimo nos exercícios de 2016 e 2015, estão representados nas terapias com 85,5% - estas
referem-se a terapias oncológicas e quimioterápicas, e nas diárias com 16,6%.
INDICADORES

2016

Mat/Med/Opme

12.370.625

54,18

13.420.766

-7,8

Diárias

5.207.754

22,81

4.467.503

16,6

Honorários médicos

1.494.670

6,55

1.418.992

5,3

Taxas e outras desp. de internação

1.935.861

8,48

1.812.703

6,8

Exames

1.021.495

4,47

937.587

8,9

Terapias

801.965

3,51

432.230

85,5

22.832.372

100,0

22.489.780

1,5
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Total

30

%

2015

VAR%

Tabela 7.2 - Detalhamento dos custos de Mat / Med / Opme
Os itens materiais, medicamentos e OPME (órtese, prótese e material especial) representam
-7,28% na variação de decréscimo, nos exercícios de 2016 e 2015, dos custos de internação,
sendo o decréscimo mais representativo encontra-se na variação de OPME com -38,6% e depois
com medicamento em -8,5%.
INDICADORES

2016

%

2015

VAR%

OPME

3.559.389

28,8

5.795.604

-38,6

Medicamentos

4.197.432

33,9

4.587.421

-8,5

Materiais

4.613.804

37,3

3.037.741

51,9

12.370.625

100,0

13.420.766

-7,8

Total

Gráfico 9 - Custo assistencial total por tipo de evento
Com 45,6%, as internações foram as despesas mais representativas em 2016. Comparado com
o ano de 2015, cuja variação foi de 49%, pode-se observar que houve um decréscimo de 3,4%,
sendo representado no valor de R$ 342.592, com uma variação positiva de 1,5%. Em sequência,
os gastos de exames eletivos vieram com 20,94%. Com relação às demais despesas assistenciais,
ainda comparado com o ano de 2015, houve um acréscimo de 3,44%, considerando que em
2015 a variação foi de 10%.

45,6%

Consultas Eletivas

1,3%

10,8%

13,4%

0,8%

Consultas Emergênciais
Exames Eletivos
Exames Emergências
Terapias
Internações
Outras Despesas Ambulatorias
Demais Despesas Assistenciais

5,9%
20,9%

1,1%

Gráfico 9.1 - Custo de internações
Do custo total de internações, o impacto observado foi em 54,2% de Mat/Med e OPME,
conforme demonstrado na ampliação do gráfico, no qual 33,9% refere-se a OPME, 37,3% de
medicamentos e 28,8% de materiais.
54,2%
CUSTOS DE MATERIAIS
MEDICAMENTOS E OPME

3,5%

28,8%

4,5%

33,9%

6,5%

37,3%

OPME

22,8%

MAT/MED/OPME

Diárias

Honorários Médicos
Taxas

Exames
Terapias

Medicamentos

Materiais

Asfeb Saúde

8,5%
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Tabela 8 - Principais indicadores Asfeb x Unidas
INDICADORES

ASFEB

PRINCIPAIS INDICADORES

2016

UNIDAS

2015

2014

2015

2014

2013

Consulta por beneficiário/ano

6,6

6,8

5,1

4,9

5,0

4,9

Exames por beneficiário/ano

43,4

40,7

38,0

23,9

18,3

21,3

6,6

6,0

7,4

4,8

3,7

4,4

12,6%

11,4%

20,6%

13,4%

12,5%

14,0%

Exames por consulta
Taxa de internação

Tabela 9 - Custos (médios) Asfeb x Unidas
INDICADORES

ASFEB

PRINCIPAIS INDICADORES

2016

UNIDAS

2015

2014

2016

2014

2013

Consultas eletivas

87,01

91,19

78,19

70,80

65,36

60,00

Exames eletivos

40,82

39,59

36,42

40,83

34,14

29,00

13.417,90 12.167,33

10.770,00

Custo médio por internamento

29.537,35 28.251,48 14.576,33

Custo médio por internamento paciente/dia

3.716,21

3.320,61

3.162,09

3.304,90

2.297,48

2.170,00

Cobertura médico-hospitalar per capta/ano

8.150,08

7.522,27

6.557,64

4.156,25

3.690,71

3.107,00

Cobertura médico-hospitalar per capta/mês

679,17

626,86

546,47

346,35

307,56

258,00

Tabela 10 - Relação de custo per capita por faixa etária Asfeb x Unidas (R$)
0 a 18 19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48 49 a 53

54 a 58

59
anos+

Asfeb 2016

3.994

3.046

3.416

6.507

6.577

5.622

6.412

5.791

7.135

15.994

Unidas 2015

1.275

1.730

2.178

2.522

2.728

2.866

3.008

3.285

3.888

7.858

Variação%

313

176

157

258

241

196

213

176

183

204

32

O gráfico demonstra o perfil comparativo de faixa etária, entre o Asfeb Saúde, Unidas e ANS.
Percebe-se que as faixas etárias predominantes contempladas pela ANS é até a 5ª faixa etária,
ou seja, até os 49 anos. O predomínio das empresas de autogestão pode ser visualizado também
até a 69 anos, com exceção das faixas de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 anos, sendo que
explícito o predomínio nas faixas etárias de 50 a 59 anos e acima de 70 anos pelo Asfeb Saúde
em termos percentuais.
Asfeb

ANS

0%

0a9

10 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

Asfeb – Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia
Unidas – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

50 a 59

60 a 69

70 a 79

2,1%

7,4%
4,6%

3,5%

6,9%

6,5%

5%

7,3%

12,1%

11%

10,9%

15,6%

14,7%

11,7%

14,1%

20,3%
15,7%

15%

13,5%

11,7%

11%

Unidas

9%

10%

9,8%

15%

9,8%

13,7%

20%

15,2%

17,1%

25%

9,6%
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Gráfico 10 - Comparativo decanato Asfeb x Unidas x ANS

80 anos +

Tabela 11 - Beneficiários mais onerosos
BENEFICIÁRIO

SEXO

IDADE

TOTAL

A

F

30

848.516

Leucemia Mieloide Aguda

B

M

33

676.738

Acidente Vascular Cerebral

C

M

44

609.662

Linfoma não Hodgkin

D

F

80

604.475

Linfoma não Hodgkin

E

F

87

590.983

Pneumonia Bacteriana

F (óbito)

M

61

518.690

Neoplasia Maligna do Encéfalo

G

M

64

493.771

Doença do Neurônio Motor

H (óbito)

M

95

471.729

Infecção Urinária - Septicemia

I

F

37

434.146

Paralisia Cerebral

J (óbito)

M

80

429.604

Doença Mieloproliferativa Crônica

K (óbito)

F

59

419.885

Neoplasia Maligna do Corpo do Útero

L

M

82

365.105

Acidente Vascular Cerebral

M

M

81

361.962

Polineuropatia Desmielinizante Motora Crônica

N (óbito)

F

85

359.368

Septicemia

O

F

77

349.500

Fibrilação Atrial

P (óbito)

M

79

335.982

Diarréia e Gastroenterite de Origem Infecciosa

Q

F

77

319.314

Trombocitemia Essencial (Hemorrágica)

R

F

84

309.406

Insuficiência da Valva Mitral

S

F

69

266.281

Hepatite Viral Crônica C

T

M

63

262.650

Fibrose Hepática

Soma do custeio dos 20 beneficiários
mais onerosos

9.027.769

Soma do custeio de 1% dos
beneficiários mais onerosos

16.154.515

Total do custeio assistencial

50.074.086

Total das mensalidades do exercício

49.134.220

Gráfico 11 - Impacto no custeio pelos
beneficiários mais onerosos
100%

DIAGNÓSTICO

Beneficiários mais onerosos
No quadro acima, estão representados os
vinte beneficiários que mais oneraram o
plano, no ano de 2016. Pode-se observar
que dentre estes, o beneficiário com maior
gasto anual representou 1,7% do custeio
assistencial total.

Gráfico 12 - Receita destinada ao
custeio dos beneficiários mais onerosos
100%

75%

75%
67%

99%

50%

99%

50%

25%

25%

32%

33%

1%

0
Despesas

Beneﬁciários

Do total das despesas assistenciais, 32%
foram geradas pelo grupo de beneficiários
mais onerosos, que correspondem a 1% do
total de beneficiários.

0

1%
Receitas

Beneﬁciários

Do total das receitas, 33% foram utilizadas
na cobertura das despesas assistenciais dos
beneficiários mais onerosos.

Asfeb Saúde

68%

33
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Austeridade e
Sustentabilidade

Demonstrações Financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
ATIVO

2016

ATIVO CIRCULANTE

2015

Var %

41.631.014,87

34.163.727,39

22%

Disponível

531.597,33

3.393.064,32

-84%

Realizável

41.099.417,54

30.770.663,07

34%

35.684.008,47

29.947.134,92

19%

4.500.054,07

634.242,71

610%

55.233,31

49.994,62

10%

801.094,57

139.290,82

475%

59.027,12

-

-

ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.861.282,47

3.565.153,38

8%

Realizável a Longo Prazo

336.635,46

196.916,46

71%

Depósitos Judiciais e Fiscais

336.635,46

196.916,46

71%

182.268,50

166.121,74

10%

182.268,50

166.121,74

10%

2.922.608,29

2.727.738,96

7%

2.238.276,47

2.294.908,58

-2%

Imobilizado de Uso Próprio

261.988,34

384.207,02

-32%

Imobilizações em Curso

422.343,48

48.623,36

769%

419.770,22

474.376,22

-12%

TOTAL DO ATIVO

45.492.297,34

37.728.880,77

21%

COMPENSAÇÃO ATIVO

10.317.904,08

10.484.377,21

-

Aplicações Financeiras
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora
Bens e Títulos a Receber
Despesas Antecipadas

Investimentos
Outros Investimentos
Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio

Intangível

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
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2015

Var %

6.024.854,91

4.801.280,84

25

5.188.641,49

3.992.675,06

30

Débitos de Operações de Assistência à Saúde

9.829,03

18.365,26

-46

Contraprestações a Restituir

9.829,03

18.365,26

-46

73.233,52

52.895,03

38

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

226.797,84

238.329,62

-5

Débitos Diversos

526.353,03

499.015,87

5

196.428,84

108.621,17

81

196.428,84

108.621,17

81

39.271.013,59

32.818.978,76

20

Patrimônio Social

18.500.000,00

15.016.433,75

23

Reservas

14.318.978,76

13.113.326,92

9

6.452.034,83

4.689.218,09

38

TOTAL DO PASSIVO

45.492.297,34

37.728.880,77

21

COMPENSAÇÃO PASSIVO

10.317.904,08

10.484.377,21

-

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

36

2016

Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/ Planos Saúde da Operadora

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Retenção de Superávits

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS UNIFICADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
OPERAÇÕES

2016

2015

Var %

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde

49.040.743,65

44.391.977,70

10

Receitas com Operações de Assistência à Saúde

49.040.743,65

44.391.977,70

10

Eventos Indenizáveis Líquidos

(44.142.966,82)

(40.736.434,86)

8

Eventos Conhecidos ou Avisados

(50.074.086,40)

(46.217.318,76)

8

Ressarcimentos de Eventos

4.308.053,49

4.232.704,58

2

Recuperação de Eventos

1.623.066,09

1.248.179,32

30

4.897.776,83

3.655.542,84

34

134.315,51

219.996,71

-39

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora

4.711.031,38

4.405.322,50

7

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde

(341.040,78)

(350.647,87)

-3

(1.691.887,20)

(1.641.022,69)

3

7.710.195,74

6.289.191,49

23

Despesas Administrativas

(5.625.001,02)

(5.143.855,08)

9

Resultado Financeiro Líquido

4.339.868,47

3.507.292,53

24

Receitas Financeiras

4.788.913,85

3.843.104,68

25

Despesas Financeiras

(449.045,38)

(335.812,15)

34

26.971,64

36.589,15

-26

26.971,64

36.589,15

-26

6.452.034,83

4.689.218,09

38

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde

Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora
RESULTADO BRUTO

Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ASFEB SAÚDE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde

2016

2015

Var %

49.040.743,65

44.391.977,70

10

49.040.743,65

44.391.977,70

10

Eventos Indenizáveis Líquidos

(44.142.966,82)

(40.736.434,86)

8

Eventos Conhecidos ou Avisados

(50.074.086,40)

(46.217.318,76)

8

Ressarcimentos de Eventos

4.308.053,49

4.232.704,58

2

Recuperação de Eventos

1.623.066,09

1.248.179,32

30

4.897.776,83

3.655.542,84

34

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde

134.315,51

219.996,71

-39

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora

507.310,25

389.593,21

30

(332.123,32)

(316.938,29)

5

RESULTADO BRUTO

5.207.279,27

3.948.194,47

32

Despesas Administrativas

(3.403.347,11)

(3.049.851,47)

12

Resultado Financeiro Líquido

3.913.267,15

3.078.991,68

27

Receitas Financeiras

4.232.803,24

3.386.868,75

25

Despesas Financeiras

(319.536,09)

(307.877,07)

4

16.146,76

25.264,39

-

16.146,76

25.264,39

-

5.733.346,07

4.002.599,07

43

Receitas com Operações de Assistência à Saúde

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde

Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Demonstrações Financeiras

OPERAÇÕES
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ASFEB SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
OPERAÇÕES

2016

Receitas Operacionais

2015

Var %

4.203.721,13

4.015.729,29

5

Mensalidades Associativas

2.221.620,00

2.133.900,27

4

Outras Receitas Operacionais

1.982.101,13

1.881.829,02

5

(1.700.804,66)

(1.674.732,27)

2

RESULTADO BRUTO

2.502.916,47

2.340.997,02

7

Despesas Administrativas

(2.221.653,91)

(2.094.003,61)

6

426.601,32

428.300,85

-

Receitas Financeiras

556.110,61

456.235,93

22

Despesas Financeiras

(129.509,29)

(27.935,08)

364

10.824,88

11.324,76

-4

10.824,88

11.324,76

-4

718.688,76

686.619,02

5

Despesas Operacioais

Resultado Financeiro Líquido

Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
Reservas de
Retenções de
Superávits

Patrimônio Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Superávit Líquido do Exercício

TOTAL

28.129.760,67

-

28.129.760,67

-

4.689.218,09

4.689.218,09

4.689.218,09

(4.689.218,09)

-

32.818.978,76

-

32.818.978,76

-

6.452.034,83

6.452.034,83

6.452.034,83

(6.452.034,83)

-

39.271.013,59

-

39.271.013,59

Proposta da destinação do Superávit
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Incorporação ao Patrimônio Social
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SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Superávit Líquido do Exercício
Proposta da destinação do Superávit
Incorporação ao Patrimônio Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO - ASFEB SAÚDE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
2016

2015

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(Reclassificado)

(+)

Recebimento de Planos de Saúde

44.943.418,88

44.257.488,98

(+)

Resgate de Aplicações Financeiras

54.913.542,24

46.315.190,96

(+)

Outros Recebimentos Operacionais

2.678.686,84

2.611.263,66

(-)

Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde

-44.467.580,44

-39.434.991,20

(-)

Pagamento de Pessoal

-1.066.048,12

-953.061,84

(-)

Pagamento de Serviços de Terceiros

-943.481,60

-650.485,37

(-)

Pagamento de Tributos

-1.775.897,80

-1.579.156,58

(-)

Aplicações Financeiras

-56.108.795,01

-49.462.090,96

(-)

Outros Pagamentos Operacionais

-834.331,84

-766.265,07

-2.660.486,85

337.892,58

26.971,64

36.589,15

-98.526,30

-222.001,47

-

-2.900,00

-71.554,66

-188.312,32

Caixa Líquido das Atividades Operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+)

Recebimento de Dividendos

(-)

Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros

(-)

Pagamento Relativo ao Ativo Intangível
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

(+)

Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento

-

27.410,93

(-)

Outros Pagamentos da Atividades de Financiamento

-

-27.410,93

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

-

-

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

-2.732.041,51

149.580,26

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

-2.732.041,51

149.580,26

3.082.833,53

2.933.253,27

350.792,02

3.082.833,53

Ativos Livres no Início do Período

21.841.632,09

16.106.703,13

Ativos Livres no Final do Período

24.615.066,70

21.841.632,09

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES

2.773.434,61

5.734.928,96

CAIXA - Saldo Inicial
CAIXA - Saldo Final

Demonstrações Financeiras

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO - ASFEB SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS

2015
(Reclassificado)

(+)

Mensalidades Associativas

2.040.492,99

2.179.315,48

(+)

Resgate de Aplicações Financeiras

5.215.559,07

4.889.151,09

(+)

Recebimentos de Convênios

1.629.209,13

1.603.582,11

(+)

Outros Recebimentos Operacionais

128.831,79

210.740,33

(-)

Pagamento a Fornecedores

-1.458.034,66

-1.452.784,35

(-)

Pagamentos de Convênios

-1.626.789,79

-1.550.789,07

(-)

Pagamento de Pessoal

-182.879,41

-163.928,43

(-)

Pagamento de Tributos

-178.044,42

-150.594,96

(-)

Aplicações Financeiras

-4.838.346,64

-5.276.837,90

Outros Pagamentos Operacionais

-357.738,28

-209.746,24

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

372.259,78

78.108,06

-501.685,26

-38.200,65

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

-501.685,26

-38.200,65

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

-129.425,48

39.907,41

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

-129.425,48

39.907,41

CAIXA - Saldo Inicial

310.230,79

270.323,38

CAIXA - Saldo Final

180.805,31

310.230,79

Ativos Livres no Início do Período

3.917.787,79

2.858.262,63

Ativos Livres no Final do Período

3.933.494,82

3.917.787,79

15.707,03

1.059.525,16

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
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Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES

Domenico Fioravanti

Edgard Perrone Neto

Presidente da Asfeb

Diretor Administrativo e Financeiro

Roque Antônio da Hora Braga
Contador CRC-BA 024.030/0-3

Notas explicativas às demonstrações contábeis
dos exercícios findos em 31 de dezembro de
2016 e 2015 (em R$)
Contexto Operacional
A Asfeb - Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia, é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
fundada em 19 de novembro de 1979, reconhecida de utilidade pública pela Lei Estadual nº 3.910 de
29 de junho de 1981, com sede própria na Rua José Peroba, 149, salas 101 e 102, Stiep, Salvador - Bahia,
e instalações sociais nas principais cidades do Estado da Bahia, cuja finalidade precípua é a prestação
de serviços assistenciais destinados à melhoria do bem estar, criação de oportunidades e condições
para realização de atividades sociais, desportivas, recreativas, culturais e de confraternização dos seus
associados, assim considerados os Auditores Fiscais e Agentes de Tributos do Estado da Bahia.
Com intuito de expandir os benefícios oferecidos a seus associados, a Asfeb mantém um plano privado
de assistência à saúde, na modalidade de autogestão com registro e autorização para funcionamento
junto à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, denominado Asfeb Saúde, regido pelo
regulamento do plano de saúde, aprovado pelas Assembleias Extraordinárias de 19 de outubro, 07 e
28 de novembro de 2000.

Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas
Contábeis Adotadas
Base de Apresentação
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 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 nos 11.638/07 e 11.941/09, nas
normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos pronunciamentos, nas
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A diretoria da entidade aprovou as demonstrações contábeis em 23 de janeiro de 2017, considerando
os eventos subsequentes ocorridos até esta data.

Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

Apuração do Resultado
Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. A apropriação
das receitas é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as
disposições contratuais, ou seja, na data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.

Demonstrações Financeiras

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, conforme modelo padrão da ANS.
A conciliação da atividade operacional, pelo método indireto está demonstrada na Nota Explicativa nº
19.
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Custo: Os Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerando-se 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.

Aplicações Financeiras
A entidade constitui 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 (Nota Explicativa nº 3).

Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos,
em contrapartida à conta de resultado 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, pelo fato da operadora só possuir plano
na modalidade de pós-estabelecido. A administração da entidade revisa periodicamente o critério de
constituição para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira.

Outros Créditos Operacionais
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. 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.

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 8.
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Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. A amortização é calculada pelo método
linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 9.

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.
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.

Aplicações Financeiras
Estão assim demonstradas:

Banco Bradesco

Aplicações / Banco

2016

Banco do Brasil

Aplicações / Banco

2015

2016

2015

FRT

12.020.453,42

9.252.725,86

FRT

9.043.813,86

7.453.725,81

FEC

3.383.422,20

1.459.698,31

FEC

2.556.418,40

2.250.315,20

Outras

2.921.170,91

2.475.189,94

Outras

1.854.540,64

4.403.131,17

Total

18.325.046,53

13.187.614,11

Total

13.454.772,90

14.107.172,18

Sicoob Cred Executivo

Aplicações / Banco

2016

Total das Aplicações

Aplicações
financeiras

2015

2016

2015

FRT

2.394.316,395

1.733.465,97

FRT

FEC

1.254.834,31

691.870,33

FEC

7.194.674,91

4.401.883,84

255.038,34

227.012,33

Outras

5.030.749,89

7.105.333,44

3.904.189,04

2.652.348,63

Outras
Total

FRT
Variação 2016 X 2015 em Reais
Variação 2016 X 2015 em %

23.458.583,67 18.439.917,64

Total

35.684.008,47 29.947.134,92

FEC

Outras

Total

5.018.666,03

2.792.791,07

- 2.074.583,55

5.736.873,55

27
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Imobilizado
Titularidade própria

Taxa anual de
Depreciação

Terrenos

-

Edifícios

Custo

Depreciação
Acumulada

Líquido em 2016

Líquido em 2015

37.653,85

-

37.653,85

37.653,85

2%

2.831.608,31

(630.985,69)

2.200.622,62

2.257.264,00

Veículos

20%

46.596,30

(34.947,43)

11.648,87

20.968,31

Equipamento de
informática

10%

340.360,05

(274.020,58)

66.339,47

102.763,88

Máquinas e equipamentos

10%

134.978,21

(71.988,21)

62.990,00

74.814,83

Móveis e utensílios

10%

537.052,35

(408.311,36)

128.740,99

159.397,16

Instalações

10%

459.116,52

(466.847,51)

7.730,99

29.392,29

-

422.343,48

-

422.343,48

48.623,36

4.809.709,07 (1.887.100,78)

2.938.070,27

2.730.877,68

Imobilizado em andamento
Total

Patrimônio Social
É composto por doações recebidas e pela incorporação do superávit ou déficit de cada exercício.
Em caso de dissolução da Associação, o patrimônio social será revertido em favor dos associados
patrimoniais e instituição municipal, estadual ou federal, por deliberação dos associados, nos termos
do art. 61, do Código Civil.

Demonstrações Financeiras

Está assim demonstrado:
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Despesas Administrativas
Estão assim demonstrados:
Despesas / Exercícios

2016

2015

Pessoal

2.862.111,89

2.686.450,58

Serviços de terceiros

1.441.857,21

1.416.709,01

Localização e funcionamento

708.524,07

501.181,66

Depreciação e amortização

186.351,42

246.006,68

7.379,20

23.556,70

67.857,77

59.312,32

350.919,46

210.638,13

5.625.001,02

5.143.855,08

Publicidade e propaganda
Tributos
Outras
Total

Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa
Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de plano de saúde devem
apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. A legislação vigente determina à entidade
que apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto destaque a conciliação do lucro líquido na
demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.
Atividades Operacionais
Superávit do Exercício

4.689.218,09

416.829,83

361.200,10

Provisões para Perdas Sobre Créditos

169.642,38

151.782,57

Dividendos recebidos

(26.971,64)

(36.589,15)

Depreciação/Amortização

186.351,42

246.006,68

Provisão para Contingência

87.807,67

-

6.868.864,66

5.050.418,19

(10.468.473,47)

(6.554.727,23)

1.311.381,74

1.920.309,68

(2.288.227,07)

416.000,64

Resultado do Período Ajustado
Aumento em contas em ativos operacionais
(Diminuição) aumento em Passivos Operacionais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
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2015

6.452.034,83

Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração/
utilização de caixa das atividades operacionais:
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores, Conselheiros e Associados da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB
Salvador - BA

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

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

Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor
A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, 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 a 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 o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração obtido antes da data deste relatório, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 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 da 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 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 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.

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

RICARDO LUIZ MARTINS

CRC-PR Nº 4552/O-5 S/BA

Contador CRC-RS Nº 036.480/O-8 T/PR S/BA

Demonstrações Financeiras

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, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade;
•
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração;
•
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 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.
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Demonstrações Financeiras

Asfeb - Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia
Sede: Rua Dr. José Peroba, 149. Edf. Empresarial Eldorado, 1º Andar. Salvador - Bahia. CEP 41770 - 235
Telefones: 71 2201-2201 Fax: 3341-7181 E-mail: faleconosco@asfeb.org.br

Clínica Asfeb Saúde
Rua Dr. José Peroba, 149. Edf. Empresarial Eldorado, 9º Andar, Sala 902. Salvador - Bahia. CEP 41770 - 235
Telefones: 71 2201-8220 E-mail: faleconosco@asfeb.org.br

Clube Social Alagoinhas

Clube Social Salvador

Rua Minas Gerais, S/N, qd. 44,
lote 17-B, Jardim Petrolar,
Alagoinhas/Ba, CEP. 48.031-080

Rua São Francisco de Assis, 1183, 2ª Rótula
do Aeroporto, Jardim das Margaridas,
Salvador/Ba, CEP. 41.500-130

Clube Social Barreiras

Clube Social Vitória da Conquista

Estrada Barrocão de Baixo, Km 3,
Zona Rural, Alto da Conquista,
Barreiras/Ba, CEP. 47.800-000

Clube Social Ilhéus

Rodovia Ilhéus Una, Km21,
Distrito de Olivença,
Ilhéus/Ba, CEP. 45668-000

Loteamento Candeias s/n - Candeias
Quadra 11/12, Cep. 45028-135
Vitória da Conquista/Ba

