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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos
Diretores e Conselheiros da
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social
(Plano de saúde na modalidade autogestão denominado “FACHESF Saúde”)
Recife – PE

Opinião com ressalvas

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social -
Fachesf (“Entidade” ou “Fundação”), referente ao plano de saúde na modalidade autogestão
denominado “FACHESF Saúde”, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2019 e as respectivas demonstrações dos resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito na seção a seguir intitulada “base para opinião com
ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Chesf de Assistência e
Seguridade Social - Fachesf (“Entidade”), referente ao plano de saúde na modalidade autogestão
denominado “FACHESF Saúde”, em 31 de dezembro de 2019, 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 de Saúde Suplementar – ANS.

Base para opinião com ressalvas

Reconhecimento contábil dos eventos decorrentes do convênio de reciprocidade com a
Patrocinadora

A Entidade operacionaliza, via convênio de reciprocidade com sua Patrocinadora, os benefícios
assistenciais oferecidos pela Patrocinadora a seus colaboradores, como por exemplo: plano de
assistência patronal à saúde, apólice de seguros de vida, reembolso de custo com creche e
reembolso das despesas administrativas. Considerando a natureza desse convênio, os respectivos
fatos estão sendo contabilizados no Plano de Gestão Administrativo, porém não há qualquer relação
com os planos de saúde executado pela Entidade, ou seja, a Entidade operacionaliza os benefícios
que compõem o Convênio e sua Patrocinadora efetua o repasse para a cobertura financeira. O
processo de conferência das contas médicas da rede credenciada não permitiu que a Entidade nos
apresentasse, em tempo hábil, a segregação dos valores referente aos eventos de responsabilidade
dos planos de saúde e aqueles referentes ao convênio de reciprocidade, de forma a garantir o
registro contábil no respectivo período de competência. Os efeitos desse assunto nas demonstrações
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não foram determinados.

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 (CFC), 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 com ressalva.
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Outros assuntos

Demonstrações contábeis do exercício anterior

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas de forma
comparativa às demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram
auditadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 11 de
março de 2019, sem modificação.

Apresentação das demonstrações contábeis do plano de saúde na modalidade autogestão
denominado “FACHESF Saúde”

Conforme apresentado na nota explicativa nº 1, o plano de saúde na modalidade autogestão
denominado “FACHESF Saúde” faz parte do conjunto de planos previdenciários administrado pela
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, entidade fechada de previdência
complementar que, nos termos do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/2001, foram autorizadas a
continuar oferecendo aos seus participantes benefícios de assistência à saúde. Nas demonstrações
contábeis das Entidades Fechadas de Previdência Complementar relacionadas aos planos
previdenciais e de gestão administrativa, os atos e fatos administrativos da “gestão assistencial” são
representados numa única rubrica totalizadora, demonstrada ao final de cada grupo contábil
patrimonial e de resultados. Essas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019, estão
sendo apresentadas separadamente para atendimento aos requerimentos da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS e devem ser lidas nesse contexto.

Planos oriundos de programas de desligamentos de empregados da Patrocinadora

Conforme nota explicativa nº 2.4, as demonstrações contábeis da Entidade, referentes ao plano de
saúde na modalidade autogestão “Fachesf Saúde”, contemplam, adicionalmente, o Plano Fachesf
Saúde Mais, que se destina exclusivamente aos empregados, respectivos dependentes e agregados
vinculados ao Plano de Assistência Patronal (PAP) da Patrocinadora, que aderiram aos programas de
incentivo a desligamentos voluntário. Para estes produtos foram firmados Convênios de Adesão
entre a Entidade e sua Patrocinadora e acordado que a Patrocinadora assumirá os riscos dos planos
de desligamentos e os termos de acertos de contas no caso de superávit ou déficit do Fundo de
Reserva durante o período de duração deles. Essas demonstrações contábeis devem ser lidas nesse
contexto.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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 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 de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis , a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou 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.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis , tomadas em
conjunto, estão 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 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 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 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;

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

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.

Recife, 08 de abril de 2020

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 PE 001269/F-8

Jairo da Rocha Soares
Contador CRC 1 SP 120458/O-6
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA FACHESF SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 

PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 

31.12.2019 DA FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF. 

  

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal da Fundação CHESF 

de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, após examinar o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações de Resultado, de Fluxo de Caixa e de Mutação do Patrimônio Líquido e Notas 

Explicativas às referidas Demonstrações Contábeis, posicionadas em 31.12.2019, 

correspondentes aos Planos Fachesf-Saúde: Padrão, Básico, Especial e Mais, aprovadas pela 

Diretoria Executiva na 870ª reunião ordinária realizada em 14.04.2020, e com base em 

informações da administração, e no Parecer Atuarial emitido pela ACTUARIAL Assessoria e 

Consultoria Atuarial Ltda., Atuário Oficial da Fachesf, em 11.03.2020 e no Relatório da BDO 

RCS Auditores Independentes SS, emitido em 08.04.2020, que contém ressalva e ênfases 

destacadas, entende que, considerando a ressalva mencionada relativa “reconhecimento 

contábil dos eventos decorrentes do convenio de reciprocidade com  Patrocinadora”, os 

referidos documentos retratam adequadamente em seus aspectos relevantes a posição 

econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2019, reunindo assim as condições 

necessárias para aprovação por este Conselho Fiscal, em conformidade com o que determina 

o Artigo 39, item III, do Estatuto da Fachesf, recomendando o encaminhamento desta 

documentação para manifestação do Conselho Deliberativo da Fachesf, entretanto 

destacamos as ênfases apresentadas no parecer dos auditores independentes, relacionadas  

ao “Plano Fachesf-Saúde”, ao “Plano de Assistência Patronal – PAP - Convênio de 

Reciprocidade Chesf” e aos “Planos oriundos de programas de desligamentos de empregados 

da Chesf”.  

Recife, 22 de abril de 2020.  
 

Murilo Martins Gondim Coutinho, Presidente Conselheiro,_____________________________ 
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APROVAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS PLANOS 

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2019 DA 

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSITÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF.  

 

O presidente da Fachesf, Helder Rocha Falcão, submeteu ao Conselho Deliberativo o 

conjunto das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31.12.2019, correspondente 

aos Planos de Assistência à Saúde (Básico, Padrão, Especial e Fachesf Saúde Mais), contendo 

Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas às referidas 

Demonstrações Contábeis, bem como Relatório da Administração posicionado em 

31.12.2019; o Relatório elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, em 

08.04.2020, o Parecer Atuarial emitido pela ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial 

Ltda., em 11/03/2020 e o parecer do Conselho Fiscal da Fachesf, emitido em reunião 

realizada em 22.04.2020. Considerou-se, ainda, a aprovação do processo pela Diretoria 

Executiva, conforme registro em Ata da 870ª reunião ordinária, realizada em 14.04.2020. 

Após a análise da documentação o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, as 

demonstrações Contábeis consolidadas dos Planos de Assistência a Saúde, da Fundação 

Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf, posicionadas em 31.12.2019, 

determinando o seu encaminhamento à Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS e 

a devida divulgação junto aos Beneficiários dos referidos Planos de Assistência à Saúde, à 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e à sociedade em geral, a fim de cumprir 

as exigências da legislação vigente. 

Recife, 22 de abril de 2020. 

Antônio Carlos Reis de Souza, Presidente Conselheiro _______________________________ 



 

Demonstrações Contábeis 2019 
Planos de Assistência à Saúde 

 6 

 
 
 

Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF 
CNPJ Nº 42.160.192/0001-43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Demonstrações Contábeis 
                                                       Exercício Social findo em 31.12.2019 

 
                                                                   PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

                                                             Registro ANS nº 31.723-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Recife – PE 

 



 

Demonstrações Contábeis 2019 
Planos de Assistência à Saúde 

 7 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Valores em R$ 

ATIVO  Nota  
2019   2018 

PASSIVO  Nota  
2019   2018 

    99.310.341,00        70.569.046,00      99.310.341,00        70.569.046,00  
                 

ATIVO CIRCULANTE   90.571.519    61.950.808  PASSIVO CIRCULANTE   40.775.664    24.345.743  

DISPONÍVEL 8.3.1.(a)      190.968         299.940  PROVISÕES TÉCNICAS DE  
OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

8.3.2.(a) 29.782.873    18.514.187  

         Provisão de Eventos a Liquidar - SUS          72.090         281.798  

REALIZÁVEL   90.380.551    61.650.868  
Provisão de Eventos a Liquidar - Outros 
Prestadores de Serviços Assistenciais 

  10.706.361         120.115  

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.3.1.(b) 79.960.435    57.574.466  Provisão para Eventos  Ocorridos e  
Não Avisados (PEONA) 

  19.004.422    18.112.274  

Aplicações Vinculadas a 
Provisões Técncias 

  33.434.015    20.916.627  DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE  
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

    9.898.486      4.834.470  

Aplicações Não Vinculadas a 
Provisões Técnicas 

  46.526.420    36.657.839  Receitas Antecipadas de Contraprestações 8.3.2.(b)   4.069.513      1.566.664  

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM  
PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

8.3.1.(c) 10.420.116      4.076.334  
Outros Débitos de Operações com Planos  
de Assistência à Saúde 

8.3.2.(c)   5.828.973      3.267.806  

Contraprestação Pecuniária     8.473.865      3.976.951  
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS  
A RECOLHER 

8.3.2.(d)   1.094.305         997.086  

Outros Créditos de Operações 
com Planos de Assistência à 
Saúde 

    1.946.251           99.383  PASSIVO NÃO CIRCULANTE        531.462         402.485  

BENS E TÍTULOS A RECEBER        -          68  
EVENTOS A LIQUIDAR   
POR AÇÃO JUDICIAL 

8.3.2(e) 
   

385.619  
       -   

         PROVISÕES        145.843         401.963  

ATIVO NÃO CIRCULANTE     8.738.822      8.618.238  Provisões para Ações Judiciais 8.3.2.(f)      145.843         401.963  

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     8.738.822      8.618.238  DÉBITOS DIVERSOS         -        522  
Tributos Previdenciários a 
Recuperar 

8.3.1.(d)   5.417.057      5.378.449  PATRIMÔNIO SOCIAL 8.3.3 58.003.215    45.820.818  

Depósitos Judiciais 8.3.1.(e)   3.321.765      3.239.789  Superávit (+) / Déficit (-) Acumulado   58.003.215    45.820.818  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Valores em R$ 
 

   Nota    2019   2018 

CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE       204.057.363       158.289.719  

Contraprestações Líquidas 4 | 8.1            205.579.981             158.399.388  

(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assist. à Saúde da Operadora  9             (1.522.618)                 (109.669) 

        

EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS     (178.967.984)  (177.699.792) 

Eventos Conhecidos ou Avisados 
5 |8.3.2 

|8.1 
         178.075.836)          (174.921.145) 

Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA 8.3.2. (a)                 (892.148)              (2.778.647) 

        

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE            25.089.379         (19.410.073) 

        

OUTRAS RECEITAS/(-) DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE            6.115.888            6.862.727  

Outras Receitas Operacionais                 8.160.934                 7.799.748  

(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos              (2.045.046)                 (937.021) 

(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde                 (176.565)                 (195.639) 

(-) Provisões de Reclamações Judiciais 8.3.2 (e) | 
8.3.2 (f) 

               (241.301)                 (762.208) 

(-) Outras Despesas Não Relacionadas com os Planos de Saúde              (2.248.873)                            -    

        

RESULTADO BRUTO               28.538.528              (13.505.193) 

        

(-) Despesas Administrativas 5 (b)          (19.919.589)       (18.980.002) 

        

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 8.3.1.(b)             3.563.458                 4.473.119  

Receitas Financeiras                 3.704.752                 4.583.030  

(-) Despesas Financeiras                  (141.294)                 (109.911) 

        

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES                 12.182.397               (28.012.076) 

        

RESULTADO LÍQUIDO 8.2               12.182.397               (28.012.076) 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Valores em R$ 
 

MUTAÇÃO PATRIMONIAL 
FUNDO DE  
RESERVA   

FUNDO DE  
GRANDES RISCOS   

FUNDO  
ESPECIAL   

PATRIMÔNIO 
SOCIAL 

OPERADORA FACHESF - Saldos em 31.12.2017   68.687.304               79.320        5.066.270       73.832.894  

Superávit/ (-) Déficit no ano de 2018  (32.393.096)            161.635        4.219.385      (28.012.076) 

OPERADORA FACHESF - Saldos em 31.12.2018   36.294.208             240.955        9.285.655       45.820.818  

Superávit/ (-) Déficit no ano de 2019     7.454.883                 6.950       4.720.564       12.182.397  

OPERADORA FACHESF - Saldos em 31.12.2019   43.749.091             247.905    14.006.219       58.003.215  
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Valores em R$ 
 
 

      2019   2018 

ATIVIDADES OPERACIONAIS      

(+) RECEBIMENTO DE PLANOS DE SAÚDE   340.446.841      324.596.855  

(-) PAGAMENTO A FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE (321.565.313)   (355.124.562) 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS       18.881.528      (30.527.707) 

        

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS      

(+) OUTROS RECEBIMENTOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   162.699.500      125.726.828  

(-) OUTROS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (181.690.000)     (95.017.826) 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     (18.990.500)       30.709.002  

        

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA     (108.972)       181.295  

CAIXA - SALDO INICIAL       299.940        118.645  

CAIXA - SALDO FINAL       190.968        299.940  

        

ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO        36.957.779         61.189.619  

            

ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO        46.526.420         36.957.779  

            

AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DOS RECURSOS LIVRES   9.568.641       (24.231.840) 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

Valores em R$ 
 
 
 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, 
sem fins lucrativos, constituída por prazo indeterminado sob a forma de sociedade civil, autorizada a funcionar pela 
Portaria no 2.247/80, Processo MPAS 301.822/79, com autonomia administrativa e financeira, instituída pela Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, entidade jurídica de direito privado. A Entidade está subordinada às normas do 
Ministério da Fazenda, por meio do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – PREVIC e às Resoluções específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN publicadas 
pelo Banco Central do Brasil. 
 
 

A Fachesf faz parte do conjunto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC que, nos termos do artigo 
76 da Lei Complementar nº 109/2001, foram autorizadas a continuar oferecendo, a seus participantes, assistidos e 
respectivos dependentes, benefícios de assistência à saúde. Desde a publicação da Instrução Conjunta SPC/ANS nº 1, de 
18.12.2008 esta atividade de saúde suplementar, mesmo quando executada por entidade de previdência complementar, 
passou a ser regulada e fiscalizada, exclusivamente, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 

Os Planos de Assistência Médica e Hospitalar da Fachesf são cadastrados com as seguintes características: patrocinado, 
coletivo empresarial, coletivo por adesão, autogestão, sem mantenedor, sem fins lucrativos, particular e fechado. 
 
2. PLANOS DE BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 

A Fachesf faz parte do conjunto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC que, nos termos do artigo 
76 da Lei Complementar nº 109/2001, foram autorizadas a continuar oferecendo, a seus participantes, assistidos e 
respectivos dependentes, benefícios de assistência à saúde. Desde a publicação da Instrução Conjunta SPC/ANS nº 1, de 
18.12.2008 esta atividade de saúde suplementar, mesmo quando executada por entidade de previdência complementar, 
passou a ser regulada e fiscalizada, exclusivamente, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 

Os Planos de Assistência Médica e Hospitalar da Fachesf são cadastrados com as seguintes características: patrocinado, 
coletivo empresarial, coletivo por adesão, autogestão, sem mantenedor, sem fins lucrativos, particular e fechado, que em 
31.12.2019 contam com 23.348 usuários (26.918 em 2018). 

 

A Fachesf, como Operadora de Plano de Saúde na modalidade de Autogestão, registrada na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS desde 04.07.2001 sob o no 31.723-3, administra os seguintes planos de assistência médica e hospitalar: 
 

2.1 Plano FACHESF-SAÚDE Padrão: plano Coletivo por Adesão, instituído em 09.07.1991, inscrito sob o no 
436.221.017, em 04.07.2001, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com cobertura de despesas 
hospitalares, inclusive obstetrícia, com acomodação em apartamento. 
 

2.2 Plano FACHESF-SAÚDE Básico: plano Coletivo por Adesão, instituído em 26.03.1997, inscrito sob o no 436.220.019, 
em 04.07.2001, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com cobertura de despesas hospitalares, 
inclusive obstetrícia, com acomodação em enfermaria. 
 

2.3 Plano FACHESF-SAÚDE Especial: plano Coletivo por Adesão, instituído em 26.03.1997, inscrito sob o no 
436.222.015, em 04.07.2001, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com cobertura de despesas 
ambulatoriais e hospitalares, inclusive obstetrícia, com acomodação em apartamento. 
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2.4 Plano FACHESF-SAÚDE Mais: plano Coletivo Empresarial, instituído em 10.07.2013, inscrito sob o nº 469.459.137, 
em 10.07.2013, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com cobertura de despesas ambulatoriais 
e hospitalares, inclusive obstetrícia, com acomodação em apartamento. Este Plano foi criado com o objetivo de atender 
demanda da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, no que se refere ao Plano de Incentivo à Demissão 
Voluntária – PIDV de 2013; ao Plano de Aposentadoria Extraordinária – PAE de 2017; ao Plano de Demissão Consensual – 
PDC de 2018; e ao Plano de Demissão Consensual – PDC de 2019. Para os ex-empregados que aderiram aos referidos 
planos de incentivo ao desligamento de pessoal, a Chesf se comprometeu com a cobertura dos gastos de assistência à 
saúde pelo prazo máximo de sessenta meses, de acordo com o que determina cada respectivo Convênio de Adesão 
firmado entre a Chesf e a Fachesf. 
 
3. POPULAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 

 

São beneficiários dos planos Padrão, Básico e Especial: empregados e ex-empregados da Chesf e da Fachesf, desde que 
sejam participantes ou assistidos dos planos de benefícios previdenciários da Fachesf, bem como respectivos dependentes 
e agregados previstos nos Regulamentos dos referidos Planos de Saúde. 
 

São beneficiários do plano Fachesf-Saúde Mais: ex-empregados que aderiram ao PIDV/2013, PAE/2017, PDC/2018 e 
PDC/2019, bem como os respectivos dependentes e agregados previstos no Regulamento do referido Plano de Saúde.  

 

Os Planos de Assistência à Saúde da Fachesf, em 31.12.2019 contam com 23.353 beneficiários, cujas descrições 
segregadas por plano apresentamos a seguir: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ORIGEM DOS RECURSOS DOS PLANOS DE SAÚDE 
 

4.1  Planos Fachesf-Saúde Padrão, Básico e Especial 
 

a) Contribuição Normal: estes planos são custeados pelas contribuições mensais dos beneficiários, em pré-pagamento, 
conforme tabelas (faixa etária) constantes da Avaliação Atuarial.  

 

b) Contribuição Extraordinária: tendo em vista que os empregados da Chesf que aderiram ao PIDV/2013, PAE/2017, 
PDC/2018 e PDC/2019 e que, também já faziam parte do Plano Fachesf-Saúde (Especial, Padrão e Básico) foram 
transferidos, junto com os dependentes e agregados, para o novo Plano Fachesf-Saúde Mais. O estudo atuarial 
confirmou que tal fato acarretaria prejuízos à capitalização dos recursos financeiros projetados para o Plano Fachesf-
Saúde. Visando indenizar o Plano Fachesf-Saúde (Especial, Padrão e Básico), pela saída incentivada de beneficiários, 
foi formado um Fundo Patrimonial a partir do repasse (indenização financeira) específico pela Chesf, cujo valor foi 
definido por titular conforme Avaliação Atuarial. 

PLANOS Quantitativo de 
Beneficiários em 2019 

Fachesf-Saúde 20.858 
    Plano Básico 3.711 
    Plano Padrão 13.707 
    Plano Especial 3.440 

  
Fachesf-Saúde Mais 2.490 
    PIDV/2013 278 
    PAE/2017 1.147 
    PDC/2018 795 
    PDC/2019 270 
  
Total Geral  23.348 
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4.2 Plano Fachesf-Saúde Mais 
 

a) Plano de Incentivo à Demissão Voluntária – PIDV 2013: devido a esse plano de desligamento da Chesf foi determinado 
custeio por meio de uma dotação inicial (receita antecipada) de R$ 112.346,48 efetuada pela Chesf, calculada para 
cada titular, optante pelo PIDV, visando à cobertura ao respectivo grupo familiar, durante o prazo estipulado de 
sessenta meses.  

 

b) Plano de Aposentadoria Extraordinária – PAE 2017: devido a esse plano de desligamento da Chesf o custeio está sendo 
efetuado pela Chesf, por meio de antecipação trimestral, que em sessenta meses corresponderá a R$ 177.169,71 por 
beneficiário titular, visando à cobertura ao respectivo grupo familiar.  

 

c) Plano de Demissão Consensual – PDC 2018: devido a esse plano de desligamento da Chesf o custeio está sendo 
efetuado pela Chesf, por meio de antecipação trimestral, que em sessenta meses corresponderá a R$ 219.191,06 por 
beneficiário titular, visando à cobertura ao respectivo grupo familiar. 

 

d) Plano de Demissão Consensual – PDC 2019: devido a esse plano de desligamento da Chesf o custeio está sendo 
efetuado pela Chesf, por meio de antecipação trimestral, que em trinta e seis meses corresponderá a R$ 183.237,30 
por beneficiário titular, visando à cobertura ao respectivo grupo familiar. 

 

Após o prazo de custeio da Chesf, conforme trata os respectivos Convênios de Adesão, os beneficiários poderão continuar 
no Plano Fachesf-Saúde Mais ou migrar para um dos outros planos de saúde administrados pela Fachesf, mediante custeio 
próprio da contribuição mensal calculada para o seu grupo familiar. 
 
 

5. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DOS PLANOS DE SAÚDE 
  

a) Eventos Assistenciais: Os Planos de Assistência à Saúde, administrados pela Fachesf, destinam os recursos coletados 
para cobertura das despesas com os serviços concedidos aos respectivos beneficiários, por meio de rede médico-
hospitalar conveniada ou reembolsável, de acordo com as coberturas assistenciais definidas em Regulamento de cada 
plano ou outras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 
 

Apresentamos a seguir os valores destinados em 2019, a título de cobertura de eventos assistenciais, segregados pelos 
principais eventos médico-hospitalares: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição
Consulta 
Médica

Exames Terapias Internações
Outros 

Atendimentos 
Demais 

Despesas 
TOTAL

Rede Contratada 2.999.621              10.766.843            5.073.867              107.396.685          35.675.807            7.787.282              169.700.106              

Reembolso 14.977                   30.950                   368.347                 231.959                 712.171                 36.513                   1.394.917                  

Intercâmbio Eventual 121.187                 819.877                 140.024                 4.925.985              231.413                 -                        6.238.487                  

Total 3.135.786         11.617.669      5.582.238         112.554.630    36.619.390      7.823.796         177.333.509        

742.327                 

178.075.836        

2. Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS

TOTAL GERAL (1+2)

Valores em R$

1. Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido -  Após a Lei nº 9.656/1998 - Exercício Findo em 31.12.2019



 

Demonstrações Contábeis 2019 
Planos de Assistência à Saúde 

 14  

 
 
b) Custeio Administrativo: Conforme Nota nº 1, a Fachesf é administradora de planos de previdência complementar dos 

empregados da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf e da própria Fundação, bem como é operadora de 
plano de saúde, na modalidade de autogestão, cujos usuários são os mesmos participantes dos planos de previdência 
complementar e seus dependentes.  A estrutura administrativa da Fachesf foi inicialmente formada para atendimento 
às operações previdenciárias. Desde a instituição dos planos de assistência à saúde, todas as respectivas operações 
são executadas dentro do mesmo ambiente onde também são operados os planos de previdência, da seguinte forma: 
a) equipes segregadas para execução das atividades previdenciárias e de assistência à saúde; b) única Estrutura de 
Governança (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva) com representação paritária entre membros 
indicados pela patrocinadora Chesf e participantes eleitos, para as duas atividades; e c) compartilhamento, pelos 
planos de previdência e de assistência à saúde, das instalações físicas e das atividades administrativas, tais como: área 
de contabilidade, área de recursos humanos, área de comunicação, área de investimentos, área de tecnologia. 

 
 

Com isso, para apuração e alocação dos custos administrativos a Fachesf utiliza o método de custeio full time 
equivalent (FTE). A partir da aplicação do referido método, identifica-se o custo administrativo com cada plano de 
previdência e de saúde, inclusive com a execução de convênio de reciprocidade entre a Fachesf e a Chesf, referente 
ao plano de assistência à saúde patronal e outros benefícios que compõem o Acordo Coletivo de Trabalho dos 
empregados daquela Companhia. 
 

O custo administrativo dos planos de saúde é registrado contabilmente a título de reembolso, cujo recurso é oriundo 
de parte das respectivas receitas de contraprestações líquidas, que no ano de 2019 correspondeu a R$   19.919.589 
(2018: R$ 18.980.002). 
 

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

No que se refere à gestão contábil do plano de assistência à saúde, as entidades fechadas de previdência complementar, 
autorizadas a oferecer benefícios de assistência à saúde aos seus participantes, obedecem às normas contábeis emitidas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 
determina que a gestão de assistência à saúde seja representada por apenas uma rubrica totalizadora alocada ao final de 
cada grupo contábil patrimonial e de resultados. Com isso, o detalhamento dos eventos relacionados aos benefícios de 
assistência à saúde é apresentado em demonstrações contábeis em separado, no formato exigido pela ANS. 
 
 
7. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA CONTÁBIL 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com Lei nº 6.404/1976 e com as práticas adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em especial a 
Resolução Normativa nº 435, de 23.11.2018, e alterações posteriores, que regulamentam o plano de contas contábeis 
padrão para as operadoras de planos de saúde. 
 

As referidas demonstrações contábeis compreendem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a 
Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido e as respectivas Notas Explicativas 
do plano de assistência à saúde. A demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto, que dispensa a 
conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Foram considerados como recursos 
de caixa e equivalentes, os saldos apresentados nas rubricas contábeis “Caixa”, “Bancos” e “Aplicações Não Vinculadas”, 
compondo assim, o montante de Recursos Livres em cada exercício. 
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8. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

Dentre as principais práticas contábeis adotadas pela Fachesf, destacam-se as seguintes: 
 

8.1 – Estimativas 
 

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas requer que alguns valores 
sejam registrados a partir de estimativas. As estimativas contábeis registradas pela Fachesf são determinadas pela 
Administração, com base nos estudos e pareceres técnicos dos Atuários e Advogados. Os valores constantes das 
demonstrações contábeis dos planos de saúde que foram registrados com base em estimativas são evidenciados pelas 
provisões técnicas que, na data base dos balanços patrimoniais evidenciam de forma adequada os respectivos riscos. No 
sentido de evitar desconformidades entre os fatores que determinam as estimativas e os valores contabilizados, a 
Administração procede periodicamente com a avaliação das premissas e hipóteses utilizadas, visando à revisão/ajuste 
dos valores registrados ou à confirmação do saldo. 
 

8.2 – Apuração do Resultado 
 

O registro contábil das mutações patrimoniais é efetuado com base no regime de competência, onde as receitas 
(contraprestações líquidas) e as despesas (eventos/sinistros conhecidos ou avisados) são reconhecidas no período em 
que efetivamente ocorrerem, independentemente do seu recebimento ou pagamento. A contabilização das receitas 
(preço pré-estabelecido) é efetuada quando da emissão e assinatura do contrato de adesão e reconhecidas no resultado 
de acordo com transcorrer da vigência do risco. Desta forma, a parte das receitas correspondente ao período de risco do 
mês seguinte ao seu recebimento, deve ser contabilizada a título de faturamento antecipado, para reconhecimento no 
período de cobertura do risco. Em 2019 o resultado dos Planos de Saúde correspondeu a R$ 12.182.39. 
 

8.3 – Balanço Patrimonial 
 

8.3.1 – Ativo  
 

O Ativo Circulante e o Ativo Não Circulante são compostos das rubricas a seguir: 
 

a) Disponível: apresenta o montante dos recursos financeiros, disponíveis, nas datas dos Balanços, em Caixa e Banco, 
bem como na condição de valores em trânsito quando se trata, principalmente, de cheques de terceiros devolvidos 
em conta corrente.  

 
b) Aplicações Financeiras: apresenta o saldo, nas datas dos Balanços, correspondente às aplicações financeiras dos 

recursos, composto pelas aplicações dos Recursos Vinculados e Não-Vinculados às Provisões Técnicas.  
 

O processo decisório sobre os investimentos dos planos de saúde administrados pela Fachesf ocorre no âmbito interno 
do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos sob a fiscalização do Conselho Fiscal. 
 

Os Recursos Vinculados às Provisões Técnicas são aqueles garantidores do montante referente à Provisão de Eventos 
Ocorridos e Não Avisados – PEONA, e que estão sob a ordem de movimentação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS. Estes recursos estão aplicados em cotas de fundo de investimento em renda fixa dedicado ao setor 
de saúde, sob à custódia da ANS, os quais obedecem às exigências legais vigentes. 

Os Recursos Não-Vinculados às Provisões Técnicas são aqueles que compõem os Recursos Livres, quando somados 
com os montantes disponíveis em Caixa e Banco, cuja movimentação financeira é realizada junto às respectivas 
instituições financeiras sem a interferência da ANS. Em 2019 esses recursos foram aplicados na seguinte composição: 
35% alocados diretamente em títulos públicos e 65% em cotas de fundo de investimento em renda fixa, com o objetivo 
de alcançar a rentabilidade necessária para contribuir com o resultado esperado dos planos. 

 

Em 2019 o índice de Referência para retorno dos investimentos financeiros foi o CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), conforme Política de Investimentos dos planos de assistência à saúde aprovada pelo Conselho 
Deliberativo. 
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A gestão dos recursos financeiros pertencentes aos Planos de Saúde seguiu as normas da Resolução Normativa ANS 
nº 392/2015 com alterações posteriores e os mesmos princípios, procedimentos e controles definidos pelas políticas 
dos planos de previdência administrados pela Fachesf, no que se refere à Governança, Diretrizes, diversificação e 
precificação dos ativos, bem como referente a avaliação e controles de riscos e observância dos princípios de 
responsabilidade socioambiental.  

 

A alocação dos recursos dos Planos de Saúde administrados pela Fachesf foi definida e realizada visando a otimização 
da relação risco/retorno, associada à rentabilidade adotada como premissa na Avaliação Atuarial. Dessa forma, a 
Fachesf alocou os recursos dos planos de saúde que administra da seguinte forma: 
 

 Ativos Vinculados às Provisões Técnicas – Investidos em fundos de investimentos dedicados ao setor de saúde 
suplementar; e 

 

 Ativos Não Vinculados às Provisões Técnicas – Investidos em fundos de Renda fixa e Títulos Públicos Federais com os 
seguintes limites: 

 
 

Segmento de Aplicação Alocação 
Estratégica 

Limites Legais 
RN/ANS nº 392/2015 

Renda fixa 100% 100% 

Renda Variável - 49% 

Imóveis - 20% 

Investimentos sujeitos à variação cambial - 10% 

Outros - 20% 
 
 

Em 2019 os investimentos em fundos dedicados ao setor de saúde suplementar (principal componente dos 
investimentos dos planos de saúde) não tiveram um bom desempenho, proporcionando assim retornos abaixo do CDI. 
No quadro a seguir estão demonstradas as rentabilidades nominais das aplicações financeiras dos planos de saúde 
administrados pela Fachesf no ano de 2019, calculada pelo método de Taxa Interna de Retorno (TIR), e comparação 
com o retorno em relação ao CDI: 

 

Planos de Assistência à Saúde Retorno Nominal  Retorno em 
relação ao CDI 

Fachesf Saúde 5,59% 93,78% 

Fachesf Saúde Mais PIDV 6,27% 105,16% 

Fachesf Saúde Mais PAE 5,73% 96,16% 

Fachesf Saúde Mais PDC 2018 4,98% 83,56% 

Fachesf Saúde Mais PDC 2019 4,95% 92,52% 
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Em 31 de dezembro, os planos de saúde administrados pela Fachesf possuíam os seguintes investimentos: 
 

 
 

 

A gestão dos recursos financeiros pertencentes aos Planos de Saúde seguiu as normas da Resolução Normativa ANS 
nº 392/2015 com alterações posteriores e os mesmos princípios, procedimentos e controles definidos pelas políticas 
dos planos de previdência administrados pela Fachesf, no que se refere à Governança, Diretrizes, diversificação e 
precificação dos ativos, bem como referente a avaliação e controles de riscos e observância dos princípios de 
responsabilidade socioambiental.  
 

c) Valores a receber 
 

 

 
 
 Mensalidades a Receber: Valor bruto a receber dos beneficiários referentes a mensalidades dos planos de saúde 

 
 Provisão para Perda (Devedores Duvidosos): Corresponde aos valores que apresentam risco material de perda em 

decorrência dos atrasos de quitação das mensalidades já confirmados.  
 

 Outros Valores a Receber:  Corresponde ao montante de recursos desembolsado a título de adiantamento de 
numerários para posterior prestação de contas. 

 

 Transferências financeiras: O fato está diretamente relacionado à situação de que algumas operações financeiras 
oriundas da patrocinadora Chesf envolvem participantes dos diversos planos previdenciários e assistenciais, e a 
liquidação junto aos bancos ocorre em uma única conta corrente bancária. Apesar da liquidação financeira de um 
evento, que envolve os diversos planos, ser efetuada em uma única conta corrente é escolhida a conta de um plano 
para a liquidação total dos eventos. 

 
 
 
 
 
 
 

Valores em R$

2019 2018

Recursos Vinculados à Provisão Técnica 23.494.014,70   20.916.627,06      

Recursos Não Vinculados 56.466.420,31   36.657.839,07      

Total 79.960.435,01  57.574.466,13     

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

TÍTULOS PÚBLICOS - LFT/NTN-B
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTOS

NATUREZA DOS RECURSOS APLICADOS
Saldos Patrimoniais

BB RENDA FIXA 5 MIL - FUNDO DE INVESTIMENTOS

Valores em R$

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2019 2018

- Mensalidades a Receber               8.023.656                4.130.700 

- Provisão para Perda (Devedores Duvidosos)              (3.128.798)              (1.643.326)

- Outros Valores a Receber               5.521.285                1.584.610 

- Transferências financeiras                       3.972                       4.351 

Total             10.420.116               4.076.334 
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Este evento está devidamente contabilizado nas contas patrimoniais e de resultado, de forma segregada por plano 
previdencial e assistencial, em seu respectivo ambiente da estrutura contábil. Com isso, quando o evento é liquidado, 
no controle do contas a receber e do contas a pagar deve ser efetuado outro registro contábil, entre os planos 
previdencial e assistencial, no sentido de demonstrar que, o plano que recebeu em sua conta corrente recursos de 
outro plano, é que deve efetuar a respectiva transferência financeira, da mesma forma que, o plano que liquidou um 
compromisso de outro plano deve receber a respectiva transferência financeira.  

 

A contabilização dessas transferências ocorre entre contas do Ativo e Passivo Circulantes, ou seja, não têm 
contrapartida com contas de resultados e somente expressam o direito e a obrigação dos planos referentes às 
movimentações bancárias quando são efetuadas em conta corrente de outro plano.  

 

Para melhor entendimento exemplificamos: as mensalidades dos empregados da patrocinadora Chesf que são 
descontadas em folha para repasse à Fundação. O depósito efetuado pela Chesf contempla além das mensalidades do 
plano de saúde, outros recursos de origem previdenciária e assim, o crédito é efetuado em uma única conta corrente 
da Fachesf que, foi aberta para movimentação transitória, porém no ambiente contábil previdencial. Mediante 
confirmação do recebimento dos valores, a Fachesf procede com o registro contábil em rubrica no Passivo do ambiente 
Previdencial “contas a pagar” em contra partida ao registro no Ativo do ambiente de Assistência à Saúde “contas a 
receber”, visando evidenciar que deverá ser efetuada transferência financeira entre contas correntes (da Previdência 
para a Assistência à Saúde) do valor que corresponde às mensalidades dos planos de saúde.  
 
 

d) Tributos Previdenciários a Recuperar: Corresponde ao direito a receber junto à Receita Federal oriundo de pagamento 
indevido de Contribuição Previdenciária, incidente sobre prestação de serviços assistenciais executados por entidades 
cooperativas. 
 

e) Depósitos Judiciais: Evidencia o montante de recursos desembolsados pelos Planos de Saúde para depósitos em juízo, 
em decorrência das reclamações judiciais efetuadas por beneficiários.  

 
 

8.3.2 – Passivo  
 

O Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante são compostos das rubricas a seguir: 
 

a) Provisões Técnicas: Em conformidade com as boas práticas contábeis são constituídas provisões técnicas, que visam 
garantir a solvência do plano de saúde, como forma de propiciar melhores condições de evidenciação sobre a 
capacidade da entidade cumprir com os compromissos assumidos por meio dos planos de saúde. 

 

A Fachesf, em 31 de dezembro de 2019 mantém registro das seguintes provisões técnicas: 
 

 Provisão de Eventos a Liquidar: constituída para a cobertura dos valores a pagar por eventos de assistência à saúde 
já avisados até a data base das demonstrações contábeis. Esta provisão  está registrada a partir dos valores das 
despesas processadas para pagamento, que ainda aguardam a data de vencimento para liquidação financeira. 

 
 Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA: constituída para fazer frente ao pagamento dos eventos 

que já tenham ocorrido e que não tenham sido efetuados os registros contábeis, pelo fato das respectivas faturas 
ainda não terem sido apresentadas pelos prestadores. Esta provisão é registrada a título de estimativa, mediante 
resultado do cálculo de 10% sobre os eventos indenizáveis dos últimos doze meses.  
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As referidas provisões estão totalmente constituídas, em conformidade com as exigências legais, bem como permanecem 
totalmente garantidas pelos respectivos recursos das Aplicações Financeiras Vinculadas conforme demonstrado a seguir: 
 

 

 
 
 

b) Receita Antecipada de Contraprestação Pecuniária: refere-se ao montante de recursos já repassado pela Chesf, 
especificamente para o Plano Fachesf-Saúde Mais, a título de indenização para assistência médica e hospitalar 
correspondente aos empregados que aderiram aos planos de desligamento voluntário. O valor repassado pela Chesf 
para constituição do Plano Fachesf-Saúde Mais, cuja cobertura de assistência à saúde corresponde ao período de 
sessenta meses, é registrado a partir da confirmação de crédito em conta corrente da Fachesf, cuja contabilização 
ocorre na conta de Receita Antecipada de Contraprestações. O reconhecimento de cada montante mensal de 
contraprestações é contabilizado a partir do cálculo hipotético das receitas mensais do grupo de beneficiários, 
garantindo o efeito contábil nas contas de resultado de acordo com o período real de cobertura.  

 
c) Outros Débitos com Operações com Planos de Assistência à Saúde:  

 

 
 

 Custeio Administrativo: refere-se à assunção do compromisso com o reembolso das despesas administrativas 
necessárias à execução dos planos de saúde. Para registro e controle dos eventos administrativo, esta entidade 
mantém uma conta corrente específica e por isso, há a necessidade de liquidação financeira entre contas dos planos 
assistenciais e o plano de gestão administrativa. 

 

 Estorno de Crédito: refere-se aos valores devidos a terceiros que, por questões cadastrais, não foi possível a liquidação 
desses créditos em conta corrente dos favorecidos, ocorrendo assim o estorno de crédito para conta desta entidade, 
para que o pagamento seja efetuado após solução do problema que o interrompeu.  

 

 Obrigações Eventuais: refere-se a pagamentos de tarifas bancárias decorrentes de investimentos financeiros, bem 
como a retenções devido a recebimentos em conta corrente não reconhecidos, por falta de dados sobre o depositante. 

2019 2018

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - PESL 10.778.451          401.915                 

Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA 19.004.422          18.112.274            

TOTAL DAS PROVISÕES TÉCNICAS 29.782.873          18.514.188           

TOTAL DAS GARANTIAS FINANCEIRAS 33.434.015          20.916.627           

PROVISÕES TÉCNICAS E GARANTIAS FINANCEIRAS
Saldos Patrimoniais em R$

Valores em R$

OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM 
PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2019 2018

- Custeio Administratrivo               3.311.126                2.636.415 

- Estorno de Crédito                     18.849                     11.972 

- Obrigações Eventuais               2.474.887                   619.419 

Total               5.804.862               3.267.806 
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d) Tributos e Encargos Sociais a Recolher: Refere-se a valores a pagar referentes aos tributos sob a responsabilidade dos 

planos de saúde. 
 

e) Eventos a Liquidar por Ação Judicial: Refere-se à mensuração sobre a probabilidade de desembolso futuro para 
pagamento decorrente de reclamações judiciais impetradas por beneficiários dos planos de saúde, diretamente 
relacionadas a eventos de cobertura assistencial. 

 

f) Provisões para Ações Judiciais: Refere-se à mensuração sobre a probabilidade de desembolso futuro definitivo, para 
pagamento decorrente de reclamações judiciais impetradas por beneficiários dos planos de saúde, correspondentes a 
demandas cíveis. 

 

Os valores reportados em 31.12.2019, referentes às letras “e” e “f” acima, foram apurados com base em parecer 
jurídico, que considerou aspectos técnicos, econômicos, sociais e circunstanciais sobre o julgamento em andamento 
das respectivas causas, e por isso, os montantes evidenciam o total necessário de provisão para os riscos apurados, 
suportando prováveis pagamentos decorrentes de decisões judiciais desfavoráveis aos Planos de Saúde da Fachesf. 

 
 

Além desses valores que foram identificados com risco de perda provável, provisionados no Passivo, há processos 
classificados com riscos de perdas possível e remota para os Planos de Saúde. A seguir apresentamos os respectivos 
valores apurados em 31.12.2019: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.3 –Patrimônio Social  

 

O Patrimônio Líquido dos planos de saúde é constituído principalmente pelo resultado positivo entre as Receitas e 
Despesas operacionais, custeio administrativo e rendimento das aplicações financeiras. A utilização dos recursos 
patrimoniais ocorre quando da insuficiência das receitas para cobertura total das despesas do período. Em 2019 o 
Patrimônio Social dos Planos de Saúde correspondeu a R$ 58.003.215. 
 

a) Fundo de Reserva: Formado com o objetivo de proporcionar garantias aos planos de saúde, protegendo-os dos 
riscos aos quais estão expostos, tais como: envelhecimento da massa, aumento dos custos médios assistenciais, 
novas tecnologias e elucidação diagnóstica. Constituído pela diferença positiva entre as receitas e despesas dos 
planos, bem como pelo rendimento de suas aplicações financeiras. Este fundo pode ser utilizado para cobertura de 
despesas quando da insuficiência de receita em determinado período. Em 31.12.2019 este Fundo acumulou o valor 
de R$ 43.749.091. 

 
b) Fundo de Grandes Riscos: Formado com o objetivo de proporcionar cobertura a eventos de alto valor agregado. 

Constituído por taxa definida na avaliação atuarial e aplicada sobre receitas oriundas dos beneficiários dos planos. 
No ano de 2019 as operações relacionadas a este Fundo proporcionaram o resultado líquido total de R$ 247.905 
de superávit, principalmente pelo fato de o Plano Fachesf-Saúde Mais não ter gasto mais que o arrecadado, 
referentes aos eventos com coberturas de valor relevante. 

 

c) Fundo de Subsídio: Formado com o objetivo de indenizar os planos Padrão, Básico e Especial quando da saída de 
beneficiários e seus dependentes, em decorrência do Plano de Incentivo à Demissão Voluntária – PIDV, do Plano 
de Aposentadoria Extraordinária – PAE e do Plano de Demissão Consensual – PDC, todos concedidos pela Chesf aos 
seus empregados que aderirem ao Plano Fachesf Saúde Mais. Estes recursos constituídos deverão ser gradualmente 

   Valores em R$ 

PLANOS DE SAÚDE RISCO POSSÍVEL RISCO REMOTO TOTAL 

Apuração em 31.12.2019 6.266.191 3.330.544  
 

9.596.735 
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repassados ao Fundo de Reserva, conforme definições atuariais, visando cobertura aos resultados negativos, 
quando necessário. No ano de 2019 este Fundo acumulou o montante de R$ 14.006.219. 

 
 

9 – SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

De acordo com a Lei nº 12.873, de 24.10.2013, a Fachesf, enquanto Operadora de Plano de Saúde, está obrigada ao 
pagamento mensal da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (à alíquota de 0,65%) e da Contribuição 
para a Seguridade Social – COFINS (à alíquota de 4%), incidentes sobre as receitas dos planos de saúde. No ano de 2019 a 
despesa total com esses tributos correspondeu a R$ 1.522.618 (2018: R$ 109.669). 
 
10 – EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o Corona Vírus (COVID-19) é uma 
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que 
somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar os 
seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações contábeis: 
  
 Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e fluxos de 

caixa operacionais para o ano de 2020 poderá ser revisada, inclusive com previsão para aumento do índice de 
inadimplência nos recebimentos mensais dos planos, referentes às mensalidades que são quitadas via cobrança 
bancária pelos beneficiários. 

  
 Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, a sinistralidade dos planos poderá ser 

agravada de forma material, e por isso, as garantias de provisões técnicas poderão ser utilizadas para coberturas de 
gastos gerais por eventuais insuficiências de disponibilidades de recursos livres. 

 
 Considerando o conjunto de efeitos causados pelo COVID-19, principalmente no que se refere à diminuição da 

arrecadação das mensalidades, bem como ao acréscimo da sinistralidade assistencial dos planos, é possível que 
durante o ano de 2020 haja redução no patrimônio líquido dos planos  e consequentemente também namargem de 
Solvência.  

 
A administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 nas operações e na posição patrimonial 
e financeira da Operadora, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas 
operações e nas demonstrações contábeis. 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
SOBRE A GESTÃO DOS PLANOS DE SAÚDE EM 2019 

 
CNPJ Nº 42.160.192/0001-43 

Recife/PE 
REGISTRO ANS Nº 31.723-3 

 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES  
 

A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf é uma Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, sem fins lucrativos, constituída por prazo indeterminado sob a forma de 
sociedade civil, autorizada a funcionar pela Portaria no 2.247/80, Processo MPAS 301.822/79, com 
autonomia administrativa e financeira, instituída pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – 
CHESF, entidade jurídica de direito privado. 
 
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a Fundação tem as seguintes finalidades 
principais, em termos de benefícios: 
 
 Assegurar aos seus participantes e respectivos beneficiários as prestações estabelecidas em seus 

planos de benefícios previdenciários; 
 
 Incumbir-se de administrar ou supervisionar, através de convênios, serviços assistenciais à saúde 

destinados aos seus Participantes, desde que sem ônus para a Fundação; 
 
 Oferecer, operacionalizar, administrar ou supervisionar serviços assistenciais à saúde, extensivos 

aos seus participantes e beneficiários, com contribuição dos usuários, das Patrocinadoras ou de 
ambos, com autorização específica do Órgão competente, para esse fim. 

 
A Fachesf faz parte do conjunto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC que, 
nos termos do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/2001, foram autorizadas a continuar 
oferecendo, a seus participantes, assistidos e respectivos dependentes, benefícios de assistência à 
saúde. Desde 18 de dezembro de 2008 esta atividade de saúde suplementar, mesmo quando 
executada por entidade de previdência complementar, passou a ser regulada e fiscalizada, também, 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
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Os Planos de Assistência Médica e Hospitalar da Fachesf são cadastrados com as seguintes 
características: patrocinados, coletivos, na modalidade de autogestão sem mantenedor, sem fins 
lucrativos, particulares e fechados.  
 
2. PLANOS DE SAÚDE  
 

A Fachesf, como Operadora de Plano de Saúde na modalidade de autogestão, registrada na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS desde 04.07.2001 sob o no 31.723-3, administra os seguintes 
planos de assistência médica e hospitalar: 
 
2.1 Plano Fachesf-Saúde Padrão: plano coletivo por adesão, instituído em 09.07.1991, inscrito sob o 
no 436.221.017, em 04.07.2001, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com 
cobertura de despesas hospitalares, inclusive obstetrícia, com acomodação em apartamento. 
 
2.2 Plano Fachesf-Saúde Básico: plano coletivo por adesão, instituído em 26.03.1997, inscrito sob o 
no 436.220.019, em 04.07.2001, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com 
cobertura de despesas hospitalares, inclusive obstetrícia, com acomodação em enfermaria. 
 
2.3 Plano Fachesf-Saúde Especial: plano coletivo por adesão, instituído em 26.03.1997, inscrito sob o 
no 436.222.015, em 04.07.2001, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com 
cobertura de despesas ambulatoriais e hospitalares, inclusive obstetrícia, com acomodação em 
apartamento. 
 
2.4.Plano Fachesf-Saúde Mais: plano coletivo empresarial, instituído em 10.07.2013, inscrito sob o nº 
469.459.137, em 10.07.2013, no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com 
cobertura de despesas ambulatoriais e hospitalares, inclusive obstetrícia, com acomodação em 
apartamento. Este Plano foi criado com o objetivo de atender demanda da Companhia Hidroelétrica 
do São Francisco – Chesf especificamente com relação aos programas de desligamentos voluntários 
implementados para os empregados da Companhia. 

 
 
3. POPULAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 
 
São beneficiários dos planos Padrão, Básico e Especial: empregados e ex-empregados da Chesf e da Fachesf, 
desde que sejam participantes dos planos de benefícios previdenciários da Fachesf; aposentados e 
pensionistas dos planos de benefícios previdenciários da Fachesf, e respectivos dependentes e agregados 
previstos nos Regulamentos; participantes do Plano Previdenciário RealizePrev.  
 
São beneficiários do plano Fachesf-Saúde Mais: ex-empregados que aderiram ao PIDV/2013, PAE/2017, 
PDC/2018 e PDC/2019, bem como os respectivos dependentes e agregados previstos no Regulamento.  
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Os planos de assistência à saúde da Fachesf, em 31.12.2019 contam com 23.348 beneficiários, cujas descrições 
segregadas por plano apresentamos a seguir: 
 
 

PLANOS Quantitativo de 
Beneficiários em 2019 

Fachesf-Saúde 20.858 
    Plano Básico 3.711 
    Plano Padrão 13.707 
    Plano Especial 3.440 

  
Fachesf-Saúde Mais 2.490 
    PIDV/2013 278 
    PAE/2017 1.147 
    PDC/2018 795 
    PDC/2019 270 
  
Total Geral  23.348  

 
 
 
 
4. FONTES DE RECURSOS DOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
 

a) Planos Fachesf-Saúde Padrão, Básico e Especial 
 
 Contribuição Normal: estes planos são custeados pelas contribuições mensais dos beneficiários, 

em pré-pagamento, conforme tabelas (faixa etária) constantes da Avaliação Atuarial.  
 
 Contribuição Extraordinária: tendo em vista que os empregados da Chesf que aderiram ao  

PAE/2017, PDC/2018 e PDC/2019 e que, também já faziam parte do Plano Fachesf-Saúde 
(Especial, Padrão e Básico) foram transferidos, junto com os dependentes e agregados, para o 
novo Plano Fachesf-Saúde Mais. O estudo atuarial confirmou que tal fato acarretaria prejuízos à 
capitalização dos recursos financeiros projetados para o Plano Fachesf-Saúde. Visando indenizar o 
Plano Fachesf-Saúde (Especial, Padrão e Básico), pela saída incentivada de beneficiários, foi 
formado um Fundo Patrimonial a partir do repasse (indenização financeira) específico pela Chesf, 
cujo valor foi definido por titular conforme Avaliação Atuarial. 

 
b) Plano Fachesf-Saúde Mais  

 
 Plano de Incentivo à Demissão Voluntária – PIDV/2013: Encerrado o período de gratuidade 

(custeado pela Chesf) em dezembro de 2018. A partir de 2019 este plano é custeado pelas 
contribuições mensais dos beneficiários, em pré-pagamento, conforme tabelas (faixa etária) 
constantes da Avaliação Atuarial. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                             Relatório da Administração de 2019 
     Planos de Assistência à Saúde 

 

 4 

 
  Plano de Aposentadoria Extraordinária – PAE/2017: devido a esse plano de desligamento da 

Chesf o custeio está sendo efetuado pela Chesf, por meio de antecipação trimestral, que em 
sessenta meses corresponderá a R$ 177.169,71 por beneficiário titular, visando à cobertura ao 
respectivo grupo familiar.  
 

 Plano de Demissão Consensual – PDC: devido a esse plano de desligamento da Chesf o custeio 
está sendo efetuado pela Chesf, por meio de antecipação trimestral, que em sessenta meses 
corresponderá a R$ 219.191,06 por beneficiário titular, visando à cobertura ao respectivo grupo 
familiar. 
 

 Plano de Demissão Consensual – PDC/2019: devido a esse plano de desligamento da Chesf o 
custeio está sendo efetuado pela Chesf, por meio de antecipação trimestral, que em trinta e seis 
meses corresponderá a R$ 183.237,30 por beneficiário titular, visando à cobertura ao respectivo 
grupo familiar. 

 
Após o encerramento do prazo de gratuidade definido pelo seu plano de incentivo, os beneficiários 
poderão continuar no Plano Fachesf-Saúde Mais ou migrar para um dos outros planos de saúde 
administrados pela Fachesf, mediante custeio próprio da contribuição mensal calculada para o seu 
grupo familiar. 

 
5.  CUSTEIO ADMINISTRATIVO  
 

A Fachesf é administradora de planos de previdência complementar dos empregados da Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco – Chesf e da própria Fundação, bem como é operadora de plano de 
saúde, na modalidade de autogestão, cujos usuários são os mesmos participantes dos planos de 
previdência complementar e seus dependentes. A estrutura administrativa da Fachesf foi 
inicialmente formada para atendimento às operações previdenciárias. Desde a instituição dos planos 
de assistência à saúde, todas as respectivas operações são executadas dentro do mesmo ambiente 
onde também são operados os planos de previdência, da seguinte forma: a) equipes segregadas para 
execução das atividades previdenciárias e de assistência à saúde; b) única estrutura de governança 
(Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva) com representação paritária entre 
membros indicados pela patrocinadora Chesf e participantes eleitos, para as duas atividades; e c) 
compartilhamento, pelos planos de previdência e de assistência à saúde, das instalações físicas e das 
atividades administrativas, tais como: área de contabilidade, recursos humanos, comunicação,  
investimentos e de tecnologia. 
 
Com isso, para apuração e alocação dos custos administrativos a Fachesf utiliza o método de custeio 
full time equivalent (FTE). A partir da aplicação do referido método, identifica-se o custo 
administrativo com cada plano de previdência e de saúde, inclusive com a execução de convênio de 
reciprocidade entre a Fachesf e a Chesf, referente ao plano de assistência à saúde patronal e outros 
benefícios que compõem o acordo coletivo de trabalho dos empregados daquela Companhia. 

 

O custo administrativo dos planos de saúde é registrado contabilmente a título de reembolso, cujo 
recurso é oriundo de parte das respectivas receitas de contraprestações líquidas, que no ano de 2019 
correspondeu a R$ 19.919.588,76 (2018: R$ 18.980.002,37). 
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6. DESPESAS ASSISTENCIAIS 
 

6.1 Processamento de Despesas Assistenciais   
 

As contas apresentadas aos auditores da Fachesf pelos hospitais são analisadas pelos médicos 
auditores por meio de visitação aos pacientes para averiguar a pertinência clínica das solicitações de: 
prorrogações de internamento, exames de alta complexidade, visitas médicas, cirurgias e materiais 
especiais. Também são analisadas, na própria instalação física do credenciado, por enfermeiros 
auditores que conferem nos prontuários dos pacientes a conformidade do que está sendo cobrado 
na conta, com o histórico de utilização para cada internação. Quando há demanda para revisão de 
glosas, o auditor da Fachesf reavalia o caso com o auditor do hospital, visando manter ou ratificar a 
glosa. As contas de procedimentos de alta complexidade e elevado custo, tais como: quimioterapia, 
radioterapia e hemodiálise são analisadas pelos enfermeiros auditores internos da Fachesf. 
 
Após encerramento da auditoria, pela equipe técnica, são calculadas as glosas por equipe de 
faturistas terceirizados, que fazem o fechamento da conta e liberam para processamento por 
empresa terceirizada. 
 

As Guias de cobranças (guias físicas e por arquivo eletrônico padronizado), que já passaram pela 
auditoria técnica ou aquelas que não necessitam desse tipo de auditoria, são processadas, em 
sistema informatizado observando a conformidade administrativa tais como: prazo para entrada da 
guia, nome do beneficiário, identificação do médico solicitante, plano x cobertura para realização do 
procedimento, quantidades de eventos e valores cobrados. 
 

Em 2019 foram processadas 366.456 guias médico-hospitalares, com glosa equivalente a 9,04% do 
montante de recursos financeiros cobrados pela rede credenciada 
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6.2 Coberturas das Despesas Assistenciais pelos Planos  
 

Os planos de saúde, administrados pela Fachesf, destinam os recursos coletados para cobertura das 
despesas com os serviços concedidos aos respectivos beneficiários, por meio de rede médico-
hospitalar conveniada ou reembolsável, de acordo com os critérios definidos nos Regulamentos dos 
Planos. 
 

Apresentamos a seguir os valores destinados pelos planos de saúde durante o ano de 2019, a título 
de cobertura assistencial com preço pré-estabelecido, segregados pelos principais eventos médico-
hospitalares: 
 

Descrição
Consulta 
Médica

Exames Terapias Internações
Outros 

Atendimentos 
Demais 

Despesas 
TOTAL

Rede Contratada 2.999.621,15         10.766.842,82       5.073.867,33         107.396.685,22     35.675.806,82       7.787.282,32         169.700.105,66         

Reembolso 14.977,29              30.949,59              368.346,68            231.958,97            712.170,74            36.513,40              1.394.916,67             

Intercâmbio Eventual 121.187,41            819.876,98            140.024,47            4.925.985,46         231.412,71            -                        6.238.487,03             

Total 3.135.785,85         11.617.669,39       5.582.238,48         112.554.629,65     36.619.390,27       7.823.795,72         177.333.509,36         

742.326,59          

178.075.835,95  

2. Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS

TOTAL GERAL (1+2)

Valores em R$

 
 
 
6.3 Reembolso de Despesas Assistenciais  
 

Reembolso é a indenização paga ao beneficiário titular ou aos seus dependentes quando da utilização 
de serviços assistenciais em instituições ou de profissionais não credenciados aos planos de saúde da 
Fachesf.  
 

Os pedidos de reembolso somente são aceitos mediante declaração do hospital mencionando o 
período de internação nos casos de atendimentos realizados em instituição não credenciada e 
deverão ser solicitados no prazo de 60 dias corridos a contar da data da solicitação médica. Nos casos 
de urgência/emergência, o beneficiário terá o prazo de um ano para solicitar o reembolso, a contar 
da data do atendimento. 
 

Os valores dos reembolsos são calculados com base nas Tabelas de Honorários Médicos e de Serviços 
Hospitalares adotadas pela Fachesf, após atesto pela equipe interna de auditoria médica. 
 

 No ano de 2019 foram realizados 1.520 reembolsos, sendo: 1.295 aos beneficiários dos planos 
Fachesf-Saúde; e 225 aos beneficiários do plano Fachesf-Saúde Mais. 
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7. REAJUSTE DAS MENSALIDADES  

 

A Gestão dos planos de saúde tem como objetivo, além do equilíbrio financeiro do Plano, a 
conscientização dos beneficiários para a utilização racional e a contribuição para melhoria da 
qualidade de vida de todos que fazem parte. O reajuste para continuidade desses planos é 
estabelecido mediante estudo atuarial, o qual deve atender, além das exigências referentes às 
garantias financeiras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde - ANS, outros fatores tais como: 
reajuste de taxas de serviço, diárias hospitalares e honorários da rede credenciada.  
 
 
8. CREDECIAMENTO | DESCREDENCIAMENTO  
 

O processo de credenciamento de prestadores de serviços assistências (médicos e hospitalares) é 
executado por equipe profissional específica que tem a responsabilidade de receber toda a 
documentação, entregue pelo proponente prestador de serviço, para análise sobre as exigências que 
devem ser cumpridas para efetivação do credenciamento em todas as regiões de abrangência dos 
planos de saúde, bem como a relação entre a distribuição e a disponibilidade de credenciados em 
cada região geográfica e se a proposta de preço dos serviços analisada está de acordo com os valores 
praticados em cada região geográfica. Após aprovação para contratação do credenciado analisado, 
todas as relações obrigacionais são compostas em instrumentos contratuais específicos. Os processos 
de visitação e avaliação sobre as equipes de assistência à saúde credenciadas, em hospitais, clínicas, 
laboratórios, consultórios, das diversas regiões do país, faz parte das atividades primárias da gestão 
de saúde na Fachesf.  
 

As avaliações periódicas sobre a prestação de serviços da rede credenciada propiciam condições 
assertivas para que a Fachesf possa fundamentar a permanência ou o descredenciamento de 
prestadores. Em caso de descredenciamento é emitida comunicação formal reportada ao prestador, 
para descrição dos motivos para o desligamento e a data em que este fato será efetivado. 
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9. CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE  
 

Os convênios de reciprocidade são empresas congêneres (Operadoras de Planos de Saúde na 
modalidade de Autogestão), com as quais a Fachesf mantém relação contratual para utilização 
eventual da respectiva rede credenciada em localidades geográficas com escassez de prestadores. 
Atualmente a Fachesf tem relação de reciprocidade com 12 Operadoras, conforme segue:  
 

Operadoras Estados Brasileiros

E Vida
Acre | Amapá | Distrito Federal | Maranhão | Mato Grosso | Pará | Roraima | 
Goiás | São Paulo | Tocantins

Cesp São Paulo

Casf Pará | Mato Grosso | Maranhão | Pará | Amazonas | Acre | Amapá | Roraima

Elo Saúde Mato Grosso | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina

Camed
Alagoas | Bahia | Ceará | Distrito Federal | Espírito Santo | Maranhão | Paraíba | 
Pernambuco | Piauí | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | São Paulo | Sergipe

Eletros Saúde Rio de Janeiro

Itaipu Paraná

Amazonas Energia Amazonas

Faceb Distrito Federal | Goiás

Boa Vista Roraima

Funasa Paraíba

Ceron Rondônia  
 
10.  RELAÇÃO DA FACHESF COM OS BENEFICIÁRIOS DO FACHESF-SAÚDE   
 

10.1 Comunicação  
 

A Fachesf mantém comunicação permanente com os beneficiários dos planos de saúde que 
administra, no sentido de dar visibilidade às ações executadas pela gestão e permitir o 
acompanhamento da evolução patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros. Nesse 
processo de comunicação, a Fundação informa sobre os normativos emitidos pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS, bem como orienta os beneficiários sobre seus direitos, deveres e sobre 
a importância de cada usuário ser um “agente fiscalizador” dos planos. Os canais de comunicação 
utilizados pela Fachesf são: 

 
 

a) Notas Eletrônicas e Informativo Fachesf Notícias: divulgação periódica, por meio de correio 
eletrônico dos beneficiários. 
 

b) Jornal da Fachesf: divulgação em meio impresso e eletrônico. 
 

c) Revista Conexão: divulgação em meio eletrônico (site e aplicativo específico) e impresso, a cada 
quadrimestre. 
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d) Site da Fachesf: no portal da Fundação é possível ter acesso a uma série de orientações, 
instruções e informações publicadas nos diversos canais de comunicação, bem como consultar os 
Regulamentos dos planos e a relação da rede credenciada. 
 

e) Mais Que Notícia: exibe programação em monitores de TV instalados nos ambientes de espera, 
oferece conteúdo digital feito sob medida. Parte da playlist da plataforma exibe conteúdo sobre os 
planos de saúde, bem-estar e qualidade de vida, atualizados mensalmente.  
 

f) TV Fachesf: exibe vídeos elaborados pela Fachesf sobre temas educativos e de interesse dos 
Participantes e Beneficiários. 

 

g) Fanpage Realize: divulga informações relacionadas ao Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária da Fachesf. Aborda, de forma leve e visual, questões relevantes sobre finanças e 
previdência que não apenas eduquem, mas proporcionem benefícios efetivos à vida das pessoas, 
estimulando a reflexão e a tomada de atitude. 
 

h) Demonstrativo Quadrimestral: divulga demonstrativos sobre o Fachesf-Saúde com resultados 
financeiros do período, número de beneficiários, ações realizadas e projetos em andamento. 

 
10.2 Pesquisa de Satisfação  
 

A Fachesf realiza periodicamente pesquisa de satisfação, com o objetivo de conhecer a opinião dos 
seus públicos prioritários, dentre eles os beneficiários do plano de saúde. A partir da análise dos 
resultados, é possível promover aperfeiçoamentos e melhorias nos produtos e serviços oferecidos 
pela Fundação. 
 
11. AÇÕES PARA DESONERAÇÃO DOS CUSTOS ASSISTENCIAIS  

 
11.1 Controle de OPME (Órteses, Próteses, Materiais Especiais)  
 

Com a finalidade de manter o controle dos custos com OPME, a Fachesf otimizou o processo de 
autorização dos referidos materiais, o qual foi integrado às autorizações de procedimentos realizados 
pelo Núcleo de Regulação da Fachesf, através do sistema informatizado, proporcionando assim maior 
controle na performance dos planos de saúde da Fachesf. A equipe técnica do Núcleo de Regulação 
foi reestruturada, a qual passou a ser a mesma a autorizar o OPME, tornando o resultado do processo 
mais consistente e controlado. Com esta ação o Fachesf Saúde teve um custo evitado em torno de R$ 
17.000.000,00 em 2019. 
 
11.2 Equipe Própria de Auditoria Médica   
 

A Fachesf possui uma equipe de profissionais com vasta experiência em auditoria médica e de 
enfermagem, atuando junto aos hospitais com maior volume de atendimento, bem como, junto aos 
programas assistenciais de atenção domiciliar e oncologia. Estes profissionais, além de 
desempenharem a atividade de análise das contas médico-hospitalares, avaliam se os procedimentos 
e os tratamentos estão em conformidade com a necessidade do beneficiário, a fim de salvaguardar o 
seu bem-estar, assim como de evitar majoração de custo assistencial. Desde 2017, a Fachesf passou a 
auditar todas as contas de exames e terapias com utilização de medicamentos e materiais, dos 
credenciados que não possuem auditoria da Fachesf em suas instalações físicas. As ações de auditoria 
médico-hospitalar geraram uma economia em torno de R$ 8.000.000,00 em 2019. 
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11.3 Programa de Bem Com a Vida  
 

O Programa De Bem Com a Vida tem por objetivo promover ações educativas em saúde, que 
reduzam as complicações resultantes do Diabetes e da Hipertensão. Seus benefícios são 
contabilizados pelos 168 pacientes cadastrados em Recife (PE) e em Paulo Afonso (BA), que 
apresentaram significativa melhoria de qualidade de vida.  
 
11.4 Programa de Assistência Domiciliar   
 

Em 2019 foram recebidas 237 solicitações para inclusão no programa, destes, foram 
realizadas 164 internamentos e 73 processos não apresentaram critérios de elegibilidade ou foram 
suspensos por piora do quadro clínico e/ou óbitos. 
 
11.5 Programa Assistencial de Oncologia  
 

A iniciativa de criação do Programa de Oncologia, pela Fachesf, que se deu antes da obrigatoriedade 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tem como objetivo além da redução de custos, a 
melhoria da qualidade de vida dos beneficiários dos planos de saúde, que desenvolvem a patologia 
de Câncer. O Programa oferece as seguintes coberturas: medicamentos quimioterápicos de uso oral 
que não necessitam de intervenção profissional, medicamentos adjuvantes (aqueles que minimizam 
os efeitos colaterais dos quimioterápicos) e exames de acompanhamento da patologia cadastrada, 
realizados ambulatorialmente, independente da segmentação do plano que o beneficiário faça parte.  
 

Em 2019 o Programa teve 764 beneficiários inscritos, sendo que, para 272, a Fachesf adquiriu (direto 
no fornecedor) e disponibilizou para os beneficiários o medicamento quimioterápico oral, 
possibilitando uma redução média de 44% sobre o valor praticado no mercado 
 
11.6 Equipe de Auditoria em Nutrição 
 

A Fachesf possui uma equipe de profissionais com vasta experiência em nutrição, atuando junto aos 
hospitais com maior volume de atendimento, bem como, junto as empresas de atenção domiciliar. 
Estes profissionais, além de desempenharem a atividade de análise das contas médico-hospitalares, 
avaliam se as prescrições nutricionais estão em conformidade com a necessidade do beneficiário, a 
fim de salvaguardar o seu bem-estar, assim como de evitar o desperdício. Com a implantação da 
auditoria nutricional o Fachesf Saude, em 2019, teve uma economia de R$ 3.100.000,00 
 
11.7 Equipe de Auditoria em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 
 

Devido a evolução técnica dos procedimentos odontológicos e de cirurgia buco-maxilo-facial, a 
Fachesf integrou a sua equipe profissionais, especialistas nesta área, para avaliação criteriosa dos 
procedimentos solicitados. Estes profissionais têm como objetivo analise das solicitações de 
procedimentos, verificando se estão em conformidade com a necessidade do beneficiário, a fim de 
manter o seu bem-estar, bem como controlar os custos assistenciais. Em 2019 esta equipe atingiu um 
custo evitado de R$ 780.000,00. 
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12. OUVIDORIA  
 

Criada em 2014, a Ouvidoria da Fachesf vem desenvolvendo as suas atribuições de receber, analisar e 
mediar as demandas decorrentes da atuação dos Planos de Saúde, com o objetivo de solucioná-las 
com a maior agilidade possível, sempre observando os princípios da legalidade, boa-fé, 
transparência, sigilo e ética, conforme recomenda a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
 

No decorrer do ano de 2019 foram registradas 324 manifestações, recebidas dos beneficiários, por 
meio dos diversos canais de comunicação: telefone, site, e-mail, presencial e carta, garantindo acesso 
a todos, bem como retorno satisfatório. Do total de demandas 86,42% foi respondida em até 7 dias e 
o restante foi pactuado com os demandantes para retorno de oito até trinta dias.  A seguir 
demonstramos as manifestações realizadas pelos beneficiários dos planos segregadas por tema:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. INDICE GERAL DE RECLAMAÇÕES – IGR  
 

Este índice é apurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e tem como principal 
finalidade apresentar um termômetro do comportamento das operadoras do setor no atendimento 
aos problemas apontados pelos beneficiários. Contempla o número médio de reclamações de 
beneficiários recebidas nos três meses anteriores e classificadas até a data de extração do dado. O 
índice tem como referência cada 10.000 beneficiários do universo de consumidores analisado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas das  
Manifestações 

Quantitativo  
Em 2019 

Cobertura Assistencial 33 

Rede Credenciada 74 

Central de Relacionamento 04 

Financeiro 84 

Administrativo 129 

Total 324 
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A seguir apresentamos a evolução do IGR, conforme divulgado pela ANS e que deve ser interpretado 
como: quanto menor melhor, compreendendo o período de doze meses, a partir de dezembro/2018: 

 
Posição em novembro/2019: Índice médio do mercado: 3,5 | Índice FACHESF: 2,4 

 
 
Notamos no gráfico abaixo que após o mês de reajuste do plano de saúde houve um incremento no número 
de reclamações, que após o 3º mês voltou a cair e por fim, normalizar. Cumpre salientar que as reclamações 
referentes ao reajuste anual foram todas arquivadas. 
 
14. AMBIENTE ADMINISTRATIVO-FUNCIONAL  

 

A gestão de planos de saúde é representada por Superintendência ligada diretamente ao Presidente 
da Fachesf, que atua nos processos diretamente relacionados aos eventos assistenciais, pois os 
demais processos, tais como: de investimentos, controladoria, atendimento aos beneficiários, 
recursos humanos, comunicação institucional, tecnologia, jurídico, são executados por áreas internas 
que prestam serviços compartilhados com as atividades comuns de previdência complementar. A 
Superintendência de Saúde é composta por quatro áreas: a) Assessoria Técnica de Saúde; b) Gerência 
de Gestão dos Planos de Saúde; c) Gerência de Regulação de Saúde; e d) Gerência de Ambulatório. 
 
 14.1 CONSELHOS E DIRIGENTES  
  

A estrutura interna principal de governança é composta por três Dirigentes; seis Conselheiros 
Deliberativos; e quatro Conselheiros Fiscais. 
 
14.2 QUADRO PRÓPRIO DE EMPREGADOS  
 

No exercício de 2019 as atividades assistenciais foram exercidas por 87 empregados do quadro 
próprio. Tais empregados estão distribuídos da seguinte forma: 60 em Pernambuco; 7 no Piauí; 4 no 
Ceará; 14 na Bahia; 02 em Alagoas. Em relação à formação, 57% são pós-graduados ou estão 
cursando pós-graduação, 23% são graduados, 2% estão cursando graduação e 18% concluíram o nível 
médio. Do total de 87 empregados do quadro próprio, 53% desempenham atividades 
administrativas. 
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14.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 

Em 2019 foram nove prestadores de serviços sem vínculo empregatício, sendo: seis em Recife; um 
Xingó; um em Sobradinho; e um em Boa Esperança.  

 
 
14.4 CAPACITAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO DE EMPREGADOS  
 
 

Empregados Treinados 68 

Percentual de Empregados Treinados 78% 

Carga horária Total 927 horas 

Custo Médio por Empregado R$                     476,29  

Custo Total R$               32.387,85  
 

 
 
 
15. PRINCIPAIS CONTROLES ADOTADOS PARA A GESTÃO DE SAÚDE EM 2019  
 

a) Negociação com a Central Nacional Unimed, para substituição da Unimed N/NE nas áreas onde 
existe dificuldades devido ao pequeno número de beneficiários para credenciamento de uma 
rede; 
 

b) Implementação do sistema autorizador web; 
 

c) Realização do III encontro dos profissionais da Gerência de Ambulatórios; 
 

d) Ações de gestão na rede credenciada; 
 

e) Contratação de consultoria especializada em assuntos regulatórios; e 
 

f) Início da implantação do Sistema MV. 
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16. AÇÕES PREVISTAS PARA 2020  
 

Com o objetivo de continuar aprimorando os processos da área de assistência à saúde, bem como no 
sentido de adotar procedimentos visando à desoneração dos custos assistenciais e administrativos, a 
Fachesf dará manutenção às ações executadas durante o exercício de 2020, bem como agregar as 
novas ações a seguir:  
 

a) Registro na ANS de um novo plano; 
 

b) Otimização do controle da inadimplência; 
 

c) Reformulação da arquitetura organizacional da PSS; 
 

d) Continuidade da ampliação e fortalecimento da rede credenciada nas regionais; 
 

e) Início da operação do Sistema MV em substituição ao Benner; 
 

f) Inicio do convenio com farmácia de abrangência nacional; 
 

g) Contratação de Empresa para emissão de 2ª opinião e realização de Junta Médica, objetivando 
uma maior segurança e qualidade na regulação; 
 

h) Implantação do programa da FNQ (Qualidade) no ambulatório Paissandu; e 
 

i) Desenvolvimento do programa de atenção primaria a saúde. 
 
 
17. OUTRAS AÇÕES  
 

Durante o ano de 2019 foram realizadas algumas campanhas com enfoque na promoção de saúde e 
prevenção de agravos, a exemplo do “outubro Rosa” e “novembro Azul”. Nestas campanhas foram 
disponibilizados, aos beneficiários dos planos de saúde, exames de imagens e laboratoriais 
(ultrassonografias de mama e da próstata; mamografia; dosagem sanguínea de PSA Total e Livre; e 
sumário de urina), além de consultas com médicos especialistas (ginecologista e urologista), que 
avaliaram os resultados dos exames apresentados, visando recomendação das providências cabíveis. 
 Com o objetivo de alertar e orientar os beneficiários da importância da realização de exames 
periódicos e do diagnóstico precoce foram realizadas palestras educativas, que ressaltou a 
importância de prevenir o câncer de mama e suas complicações. No mês de novembro foi a vez do 
público masculino ser beneficiado com as orientações voltadas para a saúde do homem. 
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