
Disciplina societária 
da COVID-19

No dia 30 de 
março de 2020, 
foi publicada, em 
edição extra do 
Diário Oficial da 
União, uma Medida 
Provisória (MP), que 
confere mais tempo 
para as empresas 
realizarem suas 
Assembleias Gerais 
Ordinárias (AGO)

Ainda, em 03 de 
abril de 2020, foi 
aprovado pelo Se-

nado o Projeto de Lei 
n° 1179/20_ (“PL”), que 
trata, entre outras pre-
visões emergenciais e 
transitórias, em razão da 
pandemia, também, de 
alguns aspectos societá-
rios. Ainda não terminou 
a tramitação do PL, mas o 
mercado já está atento às 
suas previsões, que serão 
brevemente abordadas 
aqui, embora ainda não 
sejam cogentes.

De acordo com a Lei das 
Sociedades Anônimas, as 
sociedades devem reali-
zar nos quatro primeiros 
meses seguintes ao fim de 
seu exercício social, uma 
AGO para tomar a conta 
de seus administradores, 
deliberar sobre o lucro 
líquido e dividendos, ele-
ger seus administradores 
e aprovar a correção mo-
netária do capital social. 
Disposição semelhante 
existe no Código Civil so-
bre sociedades limitadas 
e outros tipos societários. 
Porém, tendo em vista o 
cenário que estamos vi-
vendo, seria inconcebível 
realizar as assembleias 
presenciais, pois, para 
tanto, seria necessária a 
reunião dos acionistas e 
pessoal, sendo contrário 
ao recomendado pela 
Organização Mundial da 
Saúde e Ministério da 
Saúde do Brasil, em razão 
da pandemia ocasionada 
pela Covid-19.

Haja vista o descrito 
acima, a MP n° 931 vem 
com o objetivo de ajudar 
as empresas a continuar 
operando nesse novo ce-
nário, sem que se prejudi-
quem, inclusive diante do 
vencimento do mandato 
de administradores ou 
contas de administrado-
res não tomadas. Pela MP, 
as sociedades anônimas 
– S.A. têm agora sete me-
ses para realizarem suas 
AGO, contadas do fim 
do seu exercício social, 
ficando prorrogados os 
mandatos dos adminis-
tradores, membros do 
conselho fiscal e comitês 
estatuários até então.

Importante salientar 
que a MP determina 
que, até que a AGO seja 
realizada, poderá o con-
selho de administração 
ou a diretoria deliberar 
acerca da declaração dos 
dividendos, independen-
temente do que está dis-
posto no estatuto social.

A MP também abor-
da tal questão quanto 
às sociedades limitadas 
(LTDA.), ao possibilitar 
que a assembleia (ou reu-
nião) dos sócios possa se 
realizar no prazo de sete 
meses, seguintes ao fim 
de seu exercício social. 
Tal como ocorre com 

as S.A., os mandatos de 
seus administradores, da 
mesma forma, serão pror-
rogados até a realização 
da mencionada reunião. 
Neste ponto, ressaltamos 
a fundamental relevância 
dessa reunião de sócios 
para a aprovação do ba-
lanço patrimonial do ano 
anterior – no caso, 2019 –, 
para a deliberação sobre 
dividendos e para o com-
partilhamento da respon-
sabilidade pelos números 
da pessoa jurídica dos 
administradores com os 
sócios. Os administrado-
res de S.A. estão mais 
acostumados à realização 
das AGO, mas o assunto é, 
também, relevante quan-
do se trata de uma LTDA.

O mesmo prazo concedi-
do para as S.A. e LTDA. foi 
concedido às cooperativas; 
tal como naquelas, foi pror-
rogado o prazo do mandato 
dos órgãos de administra-
ção e de fiscalização.

O PL traz condições 
semelhantes,  embora 
com prazos distintos, 
propondo que o prazo 
para a realização das AGO 
ou reuniões de sócios, 
seja prorrogado até 30 
de outubro de 2020. Além 
disso, abrange tanto as 
sociedades mencionadas 
na MP, como também as 
associações e fundações.

Ressaltamos, ainda, 
que existe também a 
possibilidade de compa-
nhias abertas e fechadas, 
bem como as sociedades 
limitadas e cooperativas, 
realizarem a assembleia 
geral à distância, na qual 
o acionista poderá par-
ticipar e votar eletroni-
camente, a depender de 
regulamentação pelos ór-
gãos responsáveis. Para 
as companhias abertas 
a realização da assem-
bleia geral a distância 
depende de autorização 
da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). O 
PL aborda, também, tal 
possibilidade, em todos 
os tipos societários nele 
tratados, determinando 
que devem seguir as res-
trições à realização das 
reuniões e assembleias 
presenciais, inclusive 
possibilitando que estas 
sejam realizadas por meio 
eletrônico.

Por fim, lembramos que, 
por se tratar de uma me-
dida provisória, é impor-
tante ter em mente, que 
ela terá vigor pelo prazo 
de cento e vinte dias, con-
tados de sua publicação, 
sendo necessária a apro-
vação por uma comissão 
mista de deputados e 
senadores, para posterior 
referendo pelos plenários 
da Câmara dos Deputados 
e Senado Federal. Neste 
caso em tela, entretanto, 
a MP tem validade além da 
prorrogação do prazo das 
assembleias e reuniões 
de sócios. O PL, por sua 
vez, nem em vigor está, 
mas vale estar ciente do 
que vem sendo discutido. 
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1.CONTEXTO OPERACIONAL: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO 
PAULO, com registro provisório na ANS sob nº 30.362-3, desde 16/03/1999, 
opera planos privados de saúde no Segmento Primário Principal (SPP), Mo-
dalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospitais, consultórios, 
clinicas e laboratórios especializados. 1.1. A abrangência geográfica com-
preende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), Grande São Paulo 
(Arujá, Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Rochedale, Santo Antonio, Su-
zano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), Região do ABC (Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul) e Litoral Paulista (Caraguatatuba, Cubatão, 
Guarujá, Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São 
Vicente, Ubatuba). 1.2. O responsável e Diretor Geral do CENTRO TRAS-
MONTANO DE SÃO PAULO é o Sr. Fernando Jose Moredo e é responsável 
perante ANS, em conformidade com a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar de 
Machado Lobato. 1.3. O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera 
Planos Pessoa Física e Pessoa Jurídica. 1.4. Os Planos são comercializados 
por empresas especializadas e por pessoal próprio; a apropriação ao resul-
tado é feita mediante o registro das notas fiscais recebidas no exercício, na 
rubrica Despesas de Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão 
da ANS, estipulado pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CEN-
TRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO em 31/12/2019 é de R$252.211 que 
se encontra acima do Capital Social mínimo calculado e exigido pela RDC 
77/2001. 2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras (contábeis) foram prepa-
radas 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 pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e de acordo com 
o novo plano de contas da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído 
pela Resolução Normativa (“RN”) nº 322/2013, e alterações posteriores. 
2.1. Principais práticas contábeis: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO 
PAULO, por ser uma associação sem fins lucrativos, está desobrigado de 
efetuar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, bem como 
a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, conforme Regulamento 
do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas 
contábeis adotadas pela Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração 
do resultado: • Receita: o resultado das transações é apurado pelo regime 
de competência dos exercícios e considera as contraprestações emitidas de 
planos de assistência à saúde, que são contabilizadas com base nos contra-
tos emitidos na modalidade de pré-pagamento, na data da competência da 
cobertura dos planos. • Custo: os eventos indenizáveis são constituídos de 
acordo com as faturas apresentadas pela rede credenciada, profissionais da 
saúde, clinicas, hospitais, laboratórios, etc, Como parte dessas faturas não 
são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocorri-
dos e não avisados são registrados mediante constituição da Provisão para 
Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), calculados de acordo com 
Nota Técnica aprovada pela ANS. 2.2.2 Estimativas contábeis: As demons-
trações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 
provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo 
de determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contin-
gentes, provisões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos e 
outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estima-
tivas e premissas. 2.2.3 Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações contábeis: A moeda funcional da Entidade é o real, mesma moeda 
de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4 Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimen-
to, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. 2.2.5 Créditos de operações com pla-
nos de assistência à saúde: São registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à 
conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de assistência 
à saúde para os planos médico hospitalares. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa de contraprestação efetiva é constituída para os valo-
res vencidos há mais de 60 dias para pessoa física. 2.2.6 Investimentos: 
São representados por participações em empresas controladas e avaliadas 
pelo método da equivalência patrimonial. 2.2.7 Imobilizado: Registrado ao 
custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais 
encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de 
projetos. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas 
definidas pela legislação do imposto de renda. O saldo da reserva de reava-
liação, conforme facultado pela Lei 11.638/07 será mantido até sua completa 
amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado. 2.2.8 Arrendamento 
mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhe-
cidos no ativo imobilizado e no passivo de empréstimos e financiamentos, 
pelo menor entre o valor presente das parcelas mínimas obrigatórias do con-
trato ou valor justo do ativo, dos dois o menor, acrescidos, quando aplicável, 
dos custos iniciais diretos incorridos na transação. A depreciação dos bens 
é calculada pelo método linear às taxas definidas pela legislação do imposto 
de renda. Os contratos de arrendamento mercantil o benefício sobre o ativo 
arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos nessa 
base. 2.2.9 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 reconhe-
cido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que 
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou 
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as me-
lhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
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ATIVO Notas 2.019 2.018 
ATIVO CIRCULANTE  185.102 155.236
Disponível..................................................  218 69
Realizável..................................................  184.884 155.167
Aplicações Financeiras............................... 2.2.4 141.447 113.369
Aplicações Garantidoras de Provisões
    Técnicas..................................................  57.394 54.824
Aplicações Livres........................................  84.053 58.545
Créditos de Operações com
     Planos de Assistência à Saúde.......... 2.2.5 39.343 40.517
Contraprestação Pecuniária/Prêmio 
     a Receber..............................................  39.343 40.517
Bens e Títulos a Receber.......................... 4 3.928 1.032
Despesas Antecipadas.............................  167 249
ATIVO NÃO CIRCULANTE........................  160.629 150.955
Realizável a Longo Prazo.........................  7.362 6.540
Depósitos Judiciais e Fiscais 6 7.362 6.405
Outros Créditos a Receber 
    a Longo Prazo.........................................  - 135
Investimentos............................................ 2.2.6 121.471 116.568
Participações Societárias pelo Método 
     de Equivalência Patrimonial...................  121.471 116.568
Participações Societárias em 
     Rede Assistencial Não Hospitalar..........  100 100
Participações Societárias em
      Rede Hospitalar.................................... 7 121.371 116.468
Imobilizado................................................ 2.2.7 - 8 31.515 27.414
Imóveis de Uso Próprio...............................  28.205 23.899
Imóveis - Não Hospitalares.........................  28.205 23.899
Imobilizado de Uso Próprio.........................  3.142 3.156
Não Hospitalares........................................  3.142 3.156
Outras Imobilizações..................................  168 359
Intangível...................................................  280 433
TOTAL DO ATIVO.......................................  345.731 306.191

EVENTOS PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.............. 134.395 26.372 160.767
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas.... 26.372 (26.372) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício...........  44.628 44.628
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.............. 160.767 44.628 205.395
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas.... 44.628 (44.628) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício...........  46.816 46.816
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.............. 205.395 46.816 252.211

PASSIVO Notas 2.019 2.018
PASSIVO CIRCULANTE....................................  90.762 88.126
Provisões Técnicas de Operações 
 de Assistência à Saúde.....................................  81.087 77.384
Provisões de Prêmios / Contraprestações.........  23.535 20.347
Provisão de Prêmio / Contraprestação
   Não Ganha – PPNG........................................ 9 23.535 20.347
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
   para SUS......................................................... 9 10.780 13.957
Provisão de Eventos a Liq. p/ Outros 
  Prestadores de Serv.  Assist. ........................... 9 33.611 28.685
Provisão para Eventos Ocorridos e 
   Não Avisados (PEONA)................................... 9 13.161 14.395
Outros Débitos de Operações com 
   Planos de Saúde..............................................  - 2.265
Outros Débitos de Operações com 
  Planos de Assistência à Saúde........................  - 2.265
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  2.317 2.045
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............. 11 117 119
Débitos Diversos.................................................  7.241 6.313
PASSIVO NÃO CIRCULANTE...........................  2.758 12.670
Provisões Técnicas de Operações 
  de Assistência à Saúde.....................................  - 10.345
Provisão de Eventos / Sinistros 
  a Liquidar para o SUS.......................................  - 10.345
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  1.695 91
Parcelamento de Tributos e Contribuições..........  1.695 91
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............ 11 - 123
Débitos Diversos.................................................  1.063 2.111
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social..........  252.211 205.395
Capital Social / Patrimônio Social.......................  205.395 160.767
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits 
  Acumulados ou Resultado.................................  46.816 44.628
TOTAL DO PASSIVO..........................................  345.731 306.191

  Notas 2.019 2.018
Contraprestações Efetivas de Plano 
 de Assistência à Saúde.........................................  525.559 484.447
Receitas com Operações de Assistência à Saúde...  525.559 484.447
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos.........  525.559 484.447
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos..  (388.879) (363.127)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados............  (390.113) (360.287)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros
   Ocorridos e Não Avisados......................................  1.234 (2.840)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM 
 PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.................  136.680 121.320
Outras Receitas Operacionais de Planos de 
   Assistência à Saúde..............................................  5.057 3.078
Outras Despesas Operacionais com Plano de 
Assistência à Saúde.................................................  (14.402) (16.963)
Outras Despesas de Operações de Planos de 
 Assistência à Saúde................................................  (6.122) (3.403)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção 
  de Riscos e Doenças..............................................  (735) (953)
Provisão para Perdas Sobre Créditos.......................  (7.545) (12.607)
RESULTADO BRUTO...............................................  127.335 107.435
Despesas de Comercialização.................................  (18.778) (12.845)
Despesas Administrativas.........................................  (71.022) (68.576)
Resultado Financeiro Líquido................................  3.564 3.555
Receitas Financeiras................................................  6.396 5.557
Despesas Financeiras..............................................  (2.832) (2.002)
Resultado Patrimonial............................................  5.717 15.059
Receitas Patrimoniais...............................................  5.717 15.059
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 
  E PARTICIPAÇÕES...............................................  46.816 44.628
RESULTADO LÍQUIDO............................................  46.816 44.628

 2019 2.018
ATIVIDADES OPERACIONAIS............................. 7.549 4.608
Recebimentos de Plano Saúde (+)......................... 497.172 477.869
Resgate de Aplicações Financeiras (+).................. 473.795 294.613
Recebimentos de Juros de Aplicações 
  Financeiras (+)...................................................... 6.406 5.558
Outros Recebimentos Operacionais (+)................. 665 2.017
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores 
   de Serviço de Saúde (-)....................................... (421.755) (393.939)
Pagamentos de Comissões (-)............................... (10.694) (7.263)
Pagamentos de Pessoal (-).................................... (16.472) (15.624)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-).................... (16.565) (13.531)
Pagamentos de Tributos (-)..................................... (28.002) (23.140)
Pagamentos de Processos Judiciais (-).................. (3.850) (5.772)
Pagamentos de Aluguel (-)..................................... (1.895) (1.896)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)............. (1.129) (131)
Aplicações Financeiras (-)....................................... (463.610) (295.105)
Outros Pagamentos Operacionais (-)..................... (6.517) (19.048)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO......................... (7.272) (4.642)
Pagamentos de Aquisição de Ativo 
   Imobilizado - Outros (-)........................................ (7.272) (4.642)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO...................... (128) (120)
Pagamentos de Amortização de Emp./
   Financiamentos/Leasing (-).................................. (128) (120)
CAIXA LIQUÍDO..................................................... 149 (154)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA........................... 149 (154)
CAIXA – Saldo Inicial.............................................. 69 223
CAIXA - Saldo Final................................................ 218 69

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2.019 bem como as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração: O ano de 2019 em continua melhoria de seus sistemas 
de gestão de custos aperfeiçoou os processos ganhando eficiência operacional, melho rou o nível de atendimento para os beneficiários e fornecedores, ampliando e modernizando as unidades de atendimento 
e rede de credenciados Agradecimentos: Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo empenho e dedi-
cação, e o apoio dos Órgãos Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2019. São Paulo, 01 de março de 2020.

nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não cir-
culantes. 2.2.10 Provisões técnicas: Entre os critérios a serem observados 
para constituição de provisões técnicas, foi deliberada pela ANS a constitui-
ção da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), que 
consiste basicamente na modificação do momento do reconhecimento do 
evento de “quando avisados” para “quando ocorridos”, calculado de acordo 
com Nota Técnica Atuarial aprovada pela ANS. 2.2.11 Provisão de Eventos 
a liquidar com operações de assistência à saúde: São registrados com 
base nas faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela 
operadora, em contrapartida à conta de despesa de eventos indenizáveis 
líquidos (custo de serviços prestados), quando relativa a serviços de assis-
tência prestados aos seus associados. Essas contas de resultado incluem 
também outros custos de pessoal e custos de atendimento da rede própria. 
2.2.12 Empréstimos e financiamentos: São registrados pelo valor do prin-
cipal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balan-
ço. 3. CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS A RECEBER: O faturamento 
das mensalidades dos planos é emitido por boletos de cobrança bancária 
e registrado na contabilidade pelo regime de competência, o saldo desta 
rubrica refere-se aos valores das mensalidades a receber deduzidas das 
vencidas a mais de 60 dias. 
4. TÍTULOS E CRÉDITO A RECEBER: 31/12/2019 31/12/2018
Agencias/Concessionárias (1)............................ 3.377 555
Créditos a Receber............................................. 551 477
TOTAL................................................................. 3.928 1.032
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/conces-
sionárias na comercialização dos planos junto aos novos associados. 5. 
OUTROS VALORES E BENS: Refere-se a cheques devolvidos e cheques 
pré-datados de acordos efetuados com associados de mensalidades pen-
dentes. 6. DEPÓSITOS JUDICIAIS: Estão representados na rubrica “Valo-
res e Bens” no Ativo Não Circulante e são provenientes de ações judiciais 
em andamento, cuja previsão de ganho e recebimento deve ultrapassar 365 
dias. 7. INVESTIMENTOS: As principais informações das participações so-
cietárias, mantidas em 31 de dezembro de 2019 são:
      Resultado de
  Resultado  participação
 Saldos de Partici- Saldo  em contro-
 em pação em  em ladas em
Empresa 31/12/2018 Controladas 31/12/2019 31/12/2018
IGESP S/A Centro 
  Medico Cirurg.
    Inst.Gast.SP......... 116.468 4.903 121.371 14.378
Farmácia 
 Trasmontano Ltda... 100  100 
Total Geral.............. 116.568 4.903 121.471 14.378
O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência 
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada.
8. IMOBILIZADO:   2019 2018
 Custo Deprec. 
Contas Corrigido Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio
Não Hospitalares...................... 33.054 4.849 28.205 23.899
Maquinários e Equipamentos... 1.553 817 736 577
Instalações............................... 2.101 904 1.197 1.332
Equip.Inform............................. 1.616 1.324 292 192
Móveis e Utensílios................... 1.859 1.178 681 720
Veículos..................................... 496 260 235 335
Benfeitorias bens de Terceiros.. 1.236 1068 168 359
Total.......................................... 41.915 10.400 31.515 27.414
9. PROVISÕES TÉCNICAS:  2019 2018
Provisão de Premio/Contraprestação não Ganha -PPNG 23.535 20.347
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS 10.780 13.957
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/Outros
  prestadores Serviços Assistenciais 33.611 28.685
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
  (rede credenciada)-PEONA 5.315 4.328
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (SUS)-PEONA 7.846 10.067
TOTAL 81.087 77.384

10. PROCESSOS JUDICIAIS: O Centro Trasmontano de São Paulo possui 
processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como no polo passivo, 
no montante de R$ 11.633 milhões, conforme discriminado.  A posição da 
assessoria jurídica sobre os processos cíveis e trabalhistas movidos contra 
a Entidade, tem probabilidade de perda remota, razão pela qual não há ne-
cessidade de constituição de provisão. Os processos de ações cíveis contra 
terceiros, a entidade já obteve acordos em 90% dos processos e nos 10% 
restantes, a probabilidade de ganho é certa.
Natureza Valor Total
Trabalhistas........................................... 2.027
Cíveis – Passiva.................................... 9.606
Total 11.633
11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: São empréstimos contraídos 
junto a Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores 
com vencimento até 12 meses no montante de R$ 117. 12. COBERTURA 
DE SEGUROS: Os seguros são contratados sob a forma de limite máximo 
de indenização único, valores considerados suficientes pela Administração 
da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos. Os prin-
cipais seguros e suas respectivas coberturas em 31 de dezembro de 2019 
e 2018 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2019 Cobertura 2018
Incêndio, raio, explosão e vendaval....... 5.000 5.000
Danos elétricos comuns........................ 100 100
Roubo e furtos de bens......................... 50 50
Equipamentos eletrônicos...................... 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel.................... 300 300
Responsabilidade civil........................... 100 100
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos.. 11 11
Roubo /Valores em Transito................... 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos.................. 25 25
Vendaval/ciclone/tornado....................... 300 300
Recomposição de documentos.............. 100 100
Despesas Fixas – Pl 6 meses................ 1.000 1.000
Total...................................................... 7.096 7.096
13. RESSARCIMENTO AO SUS: A Operadora procedeu aos lançamentos 
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do disposto 
na IN nº 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos 
recebidos no exercício pelo percentual histórico de cobrança (% hc). Os 
valores devidos até 30/04/2017 foram parcelados em até 180 meses de 
acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043/14 e 13.946/17 e quitados no exer-
cício. 14. EVENTOS MEDICOS HOSPITALARES: A distribuição dos saldos 
do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALAR ASSISTENCIA 
MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS 
do 4º. Trimestre de 2019 está em conformidade com Oficio Circular DIOPE 
Nº 01, de 01/01/2013, referente aos planos individuais firmados, posterior-
mente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade 
de preço pré-estabelecido.

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI: 41111101
Antes da Lei Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Propria 749.133,68 1.868.929,45 38.672,06 27.475.486,73 0,00 0,00 30.132.221,92
Rede Contratada 2.267.639,41 1.849.083,47 1.363.063,87 5.620.594,94 1.696.981,08 519.671,23 13.317.034,00
Totais 3.016.773,09 3.718.012,92 1.401.735,93 33.096.081,67 1.696.981,08 519.671,23 43.449.255,92

 PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS LEI: 41111102
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Propria 3.805.811,14 13.584.601,87 289.220,47 132.275.271,27 0,00 0,00 149.954.904,75
Rede Contratada 32.755.000,67 30.596.730,89 23.365.680,93 52.807.052,83 7.488.926,79 2.313.643,97 149.327.036,08
Totais 36.560.811,81 44.181.332,76 23.654.901,40 185.082.324,10 7.488.926,79 2.313.643,97 299.281.940,83

 PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS PÓS LEI: 41111106
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Propria 1.057.080,71 2.424.059,76 33.961,61 14.397.771,25 0,00 0,00 17.912.873,33
Rede Contratada 8.170.276,43 5.048.218,10 1.406.493,05 6.846.966,05 462.894,30 255.065,21 22.189.913,14
Totais 9.227.357,14 7.472.277,86 1.440.454,66 21.244.737,30 462.894,30 255.065,21 40.102.786,47

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - 
TRASMONTANO São Paulo (SP). Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTA-
NO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO TRASMONTA-
NO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezembro de 2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela NAS - Agência Nacional de 
Saúde. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Enti-
dade, 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 responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis: A administração da Entidade é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles in-
ternos 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 relaciona-
dos 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 nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção 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 de-
tectam 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 pers-
pectiva 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, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante 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 dis-
torção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às 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 ra-
zoabilidade 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 incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições 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 contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas 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. Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. 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 defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos. Outros Assuntos: Farmácia Trasmontano Ltda.: A empresa 
Farmácia Trasmontano Ltda., controlada pelo Centro Trasmontano de São 
Paulo, teve suas demonstrações contábeis por nós auditadas. IGESP S/A.  A 
entidade é controladora do IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de São Paulo, teve suas demonstrações contábeis por 
nós auditadas. São Paulo, 31 de março de 2020.

Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S.
CRC – 2PA 0262/T-9

José Aparecido Maion - Contador - CRC 1–SP– 117.681/O-3

ATIVO R$ Mil
Circulante 2.195
Disponibilidades 1.259
Outros Créditos 910
Carteira de Câmbio 779
Câmbio Comprado a liquidar 0
Direitos s/vendas de câmbio  779
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos 0
Diversos 131
Adiantamentos 0
Impostos e Contrib. a Compensar 119
Pagamentos a Ressarcir 9
Devedores Diversos - País  3
Outros Valores e Bens 26
Despesas Antecipadas 26
Não Circulante 47
Permanente 47
Imobilizado de Uso 47
Imobilizações em Curso 32
Instalações 4
Móveis e Equipamentos de Uso 25
Sistema de Processam. Dados 16
Sistema de Segurança e Comun.  15
(-) Depreciação Acumulada -45
Outros Ativos Intangíveis 0
Gastos de Organiz. Expansão 3
(-) Amortização Acumulada -3
TOTAL DO ATIVO 2.242

PASSIVO R$ Mil
Circulante 1.112
Outras Obrigações 1.112
Carteira de Câmbio 777
Câmbio Vendido a Liquidar 777
Obrig. por compra de Câmbio 0
Fiscais e Previdenciárias 45
Diversos 290
Obrigações por Aquis. Bens 1
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 202
Credores Diversos - País 87

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.119
Capital Social 1.036

Domiciliados no País 1.036
Reservas de Lucros 83

Reservas de Lucros Especiais 83

Contas de Resultado 11
Receitas Operacionais 1.118
Despesas Operacionais -1.107

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.242

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Março de 2020

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

VALDEMIR SOPRANI
Contador:  CRC 1SP 0088327/O-0

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembléia Geral - Ordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Marginal Direita do Tietê, 
800, a se reunirem em assembleia geral ordinária, nesta Capital, às 14:00 horas do dia 06 de maio de 2020, por conta da pandemia do 
Covid-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fi m de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos adminis-
tradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas em 18/04/2020 relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2019; 2) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício, bem como a distribuição dos dividendos. São Paulo, 27.04.20. A Diretoria

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
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