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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS  
RELATÓRIO MG – 2021/033 
 
 
Aos Sócios e Administradores da 
DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. 
UBERLÂNDIA – MG 
 
 
Opinião com ressalva 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da DENTALSHOW ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA LTDA. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva” as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 
Base para opinião com ressalva 
 
A Sociedade em 31 de dezembro de 2020, possui registrado no resultado do exercício 
despesas com “Eventos/Sinistros” e “Glosas”, nos montantes de R$1.366 mil e R$105 mil, 
respectivamente. As rubricas citadas apresentam diferenças a menor, no saldo contábil na 
ordem de R$153 mil e R$98 mil, respectivamente, em relação aos relatórios operacionais 
financeiros. A Administração vem envidando esforços para conciliar as referidas rubricas, bem 
como, em revisar os processos dos controles internos e detalhamentos das composições 
analíticas dessas operações. Dessa forma, não nos foi possível obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para concluirmos sobre a adequação dos saldos apresentados nessa 
data, bem como sobre os eventuais impactos decorrentes da conclusão do processo de 
conciliação sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo naquela data 
 
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 
financeiras”. Somos independentes em relação à DENTALSHOW ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA LTDA. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva.  
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Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.  
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela administração da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 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 financeiras.  
 
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 financeiras, 

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 Sociedade.  

 
 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 Sociedade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
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de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Sociedade a não mais se manter em 
continuidade operacional.  

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 

inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.  

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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.  
 
Fornecemos, também, aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 
 
Belo Horizonte, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Gilberto Galinkin 
Contador CRC MG - 035.718/O-8 
Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes 
CRC MG - 005.455/O-1 



QUADRO 1

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em R$)

Ativo
Notas 

Explicativas 31/12/2020 31/12/2019

5 17.016        15                  

6 76.315        528.335         

7 289.362      204.485         

8 608.724      503.987         

9 26.852        20.781           

1.018.269   1.257.603      

6 337.345      331.427         

10 55.887        164.516         

393.232      495.943         

11 2.706          4.294             

12 275             275                

2.981          4.569             

396.213      500.512         

1.414.482   1.758.115      

DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS 

    Não circulante
   Aplicação vinculada a provisão técnica

   Depósitos judiciais

   Imobilizado

   Intangível

Total do ativo

Demais contas a receber (adiantamentos)

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

Ativos financeiros ao valor justo 

Contraprestações pecuniárias a receber

Tributos a Recuperar

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.  4



QUADRO 1 (Página 2)

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em R$)

Notas 
Explicativas 31/12/2020 31/12/2019

13 65.600        44.706           

14 30.247        175.383         

15 536.864      201.221         

16 48.360        -                 

17 151.861      351.770         

832.932      773.080         

16 169.260      -                 

18 46.951        52.211           

216.211      52.211           

Total do passivo 1.049.143   825.291         

19
2.776.788   2.776.788      

987.036      894.036         

(3.398.485)  (2.738.000)     

365.339      932.824

1.414.482   1.758.115

Patrimônio líquido
Capital social

Adiantamento para futuro aumento de capital

Prejuízos acumulados

Total do passivo e patrimônio líquido

Operações assist. odont. e provisões técnicas 

Fornecedores de bens e serviços 

Não circulante
Multas administrativas - ANS

Provisões para contingências

Multas administrativas - ANS

DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS 

Tributos e contribuições a recolher

Passivo e patrimônio líquido

Circulante
Obrigações trabalhistas 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.  5



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em R$)

Notas 
Explicativas 31/12/2020 31/12/2019

Receita de serviços planos de assistência à saúde           2.605.687      2.659.559      

Tributos com planos de assistência à saúde           (133.116)        (176.560)        

Receita líquida planos de assistência à saúde 20 2.472.571      2.482.999      

Custos serviços eventos indenizáveis 21 (1.214.644)     (1.320.117)     

Resultado das operações 1.257.927      1.162.882      

Despesas administrativas 21 (1.910.773)     (1.200.965)     

Outras despesas/receitas (6.630)            13.474           

Resultado operacional (659.476)        (24.609)          

Receitas financeiras 34.431           66.427           

Despesas financeiras (35.440)          (44.479)          

Resultado financeiro líquido 22 (1.009)            21.948           

Resultado antes dos tributos sobre lucros (660.485)        (2.661)           

Imposto de renda e contribuição social 23 -                 (13.675)          

Resultado líquido do exercício (660.485)        (16.336)          

QUADRO 2
DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.  6



(Em R$)

Capital Social
Adiantamento Futuro 

Aumento Capital
Lucros ou (Prejuízos) 

Acumulados
Patrimônio 

Líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.776.788        894.036                      (2.721.664)                   949.160              

Resultado líquido do exercício -                   -                              (16.336)                        (16.336)               

Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.776.788        894.036                      (2.738.000)                   932.824              

Adiantamento futuro aumento capital -                   93.000                        -                               93.000                

Resultado líquido do exercício -                   -                              (660.485)                      (660.485)             

Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.776.788        987.036                      (3.398.485)                   365.339              

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

QUADRO 3
DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.  7



QUADRO 4
DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em R$)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado antes dos tributos sobre resultado do exercício (660.485)        (2.661)         

Ajustes itens sem desembolso de caixa
Depreciação e amortização 1.588              1.322          

(658.897)        (1.339)         
Variação do capital circulante

(Aumento) Redução Contas a receber e outros recebíveis (84.877)          (31.784)       

(Aumento) Redução Ativo fiscal corrente (104.737)        (85.086)       

(Aumento) Redução Ativo não circulante 102.711          (49.319)       

(Aumento) Redução Adiantamentos e despesas antecipadas (6.071)            396.017      

Aumento (Redução) Contas a pagar a operacional 335.643          (147.582)     

Aumento (Redução) Fornecedores e outras obrigações (199.909)        (12.309)       

Aumento (Redução) Salários e encargos a pagar 20.894            (30.363)       

Aumento (Redução) Tributos a recolher (145.136)        106.693      

Aumento (Redução) Multas administrativas - ANS 217.620          -              

Aumento (Redução) Provisões contingências (5.260)            (1.890)         

Caixa (aplicado) gerado nas operações (528.019)        143.038      

Imposto de Renda e Contribuição Social -                 (13.675)       

Caixa líquido (aplicado) gerado nas pelas atividades operacionais (528.019)        129.363      

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Adiantamento para futuro aumento de capital 93.000            -              

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento 93.000            -              

Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa, líquidos (435.019)        129.363      

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 528.350          398.987      

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 93.331            528.350      

Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa, líquidos (435.019)        129.363      

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.  8
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DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. 
NOTAS EXPLICATIVAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(valores expressos em reais) 
 
 
1. Contexto operacional e informações gerais 
 
A DentalShow Assistência Odontológica Ltda. (DentalShow), CNPJ 01.821.083/0001-42 
sociedade limitada, com sede na Rua Machado de Assis, nº 904, sala 15, Bairro Centro, CEP: 
38.400-112, no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais – Brasil, iniciou suas 
operações em 14 de maio de 1997 e tem por objeto social a atividade de operação de planos 
privados de assistência odontológica, administração, comercialização ou disponibilização dos 
referidos planos destinados a pessoas jurídicas e/ou físicas. A DentalShow enquadra-se como 
operadora odontológica, Odontologia de Grupo, segmento terciário, de acordo com as 
disposições da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº. 39, de 27 de outubro de 2000 e 
alterações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
 
Eventos subsequentes – COVID 19 
 
Efeito do coronavírus nas Demonstrações Financeiras 
 
Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM emitiu o Ofício 
Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2020, no qual destaca a importância das Entidades 
considerarem cuidadosamente todos os impactos do COVID-19 em suas atividades, e 
reportarem nas Demonstrações Financeiras os diversos riscos e incertezas advindos desta 
análise em observância às normas contábeis vigentes.  
 
O surto do coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global, e desencadeou 
decisões significativas de governos e entidades do setor privado e público, que somadas ao 
impacto potencial desse surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos 
e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas nas 
demonstrações financeiras.  
 
Na data de emissão dessas Demonstrações Financeiras, a Entidade não vislumbra riscos ou 
possíveis incertezas que possam nesse momento afetar a continuidade de seus negócios, as 
estimativas e julgamentos contábeis. Entretanto, a Administração entende que não é possível 
até o presente momento, mensurar ou antecipar possíveis efeitos econômico-financeiros 
futuros decorrentes da continuidade da pandemia do COVID-19 sobre a DentalShow 
Assistência Odontológica Ltda., que porventura poderão afetar a continuidade da atividade da 
Entidade. 
 
 
2. Descrição das principais práticas contábeis 
 
2.1 Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e também de 
acordo com a legislação societária brasileira, segundo a premissa de continuação dos 
negócios da sociedade em curso normal no Brasil. Ainda, todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, estão sendo evidenciadas, e correspondem às 
utilizadas pela Administração na gestão da empresa. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o plano de contas da ANS. 
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2.2 Base de elaboração 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se 
mencionado ao contrário nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é 
baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. A preparação de 
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte administração da empresa no processo de aplicação política 
contábeis. 
 
2.3 Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras individuais são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional da operadora e de apresentação. 
 
2.4 Ativos circulantes 
 
a) Caixa e equivalentes de caixa  
 
Corresponde as disponibilidades que são mantidos para atender aos compromissos de caixa 
e bancos de curto prazo os quais não possuem restrições para uso imediato (nota 5). 
 
b) Aplicações financeiras ao valor justo  
 
São ativos financeiros classificados a valor justo, tais ativos são adquiridos baseados em seus 
valores justos de acordo com gestão de riscos estratégicos, principalmente para fins de venda 
no curto prazo e correspondem a aplicações financeiras no ativo circulante. 
 
c) Créditos de operações com planos de assistência à saúde 
 
São ativos financeiros representados por valores recebíveis que compreendem os créditos de 
operações com planos de assistência à saúde.  
 
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses 
créditos, em contrapartida à conta de contraprestações líquidas no resultado ou à conta de 
provisão de prêmios ou contraprestações não ganhas no passivo circulante de acordo com o 
período de cobertura dos contratos e pelos valores a receber referentes a ressarcimento de 
eventos.  
 
Os ativos financeiros são reconhecidos pelo valor justo, sendo que as perdas decorrentes da 
transação são contabilizados em conta específica do resultado, mediante avaliação periódica, 
se há evidência de que a qualidade de crédito está deteriorada e os prejuízos de impairment 
são incorridos como resultado, conforme os seguintes critérios: a) dificuldade financeira 
relevante do devedor; b) quebra de contrato (inadimplência); c) declaração de falência; d) 
dados indicando que há redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados as 
condições econômicas nacionais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos 
na carteira.  
 
Em um período subsequente, ocorrer a diminuição do valor da perda por impairment e esta 
puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após ter sido reconhecida, 
a reversão da perda será realizada e registrada na demonstração do resultado. 
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A provisão para perdas sobre créditos é constituída segundo orientações da NBC TG 48 
39/IAS 39, nos quais as perdas com clientes são registradas na conta "provisão para perdas 
sobre créditos" no resultado. A estimativa de perda sobre crédito é apresentada considerando 
os aspectos do item 9.2.3 do capítulo I do anexo da RN 322/13 DIOPE da ANS. 
 
d) As demais classes de ativos financeiros  
 
As demais classes de ativos financeiros classificados como créditos não contêm ativos 
classificados como impaired.  
 
A exposição máxima de risco de crédito na data do relatório é o valor contábil de cada classe 
de contas. Os créditos tributários e previdenciários e outras contas a receber (adiantamentos) 
são avaliadas as suas perspectivas de realização. 
 
2.5 Ativos não circulantes 
 
2.5.1 Realizável a longo prazo  
 
a) Depósitos judiciais 
 
Referem-se a depósitos de processos judiciais relativos a causas trabalhistas e fiscal. 
 
b) Imobilizado 
 
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear de acordo com a vida econômica estimada dos bens às taxas 
anuais. (nota 11). 
 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados no final de cada exercício. O valor 
contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior do que seu valor recuperável 
estimado. 
 
c) Intangível 
 
Os gastos com desenvolvimento de sistemas e licenças de uso de softwares são capitalizados 
com base nos custos incorridos até que estejam prontos para serem utilizados. São 
amortizados pelo método linear, no prazo de 5 anos (nota 12). Os gastos de manutenção de 
softwares são reconhecidos como despesa. Os custos relativos ao desenvolvimento que são 
diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis são 
reconhecidos como ativos intangíveis. 
 
d) Recuperabilidade (impairment) de ativos não financeiros 
 
Conforme pronunciamento NBC TG 01 (R1)/IAS 36, é efetuada a análise anual do valor de 
recuperação dos ativos, com a finalidade de: (I) verificar se tem indicativo de perda por 
redução ao valor de recuperação de ativos; e (II) medir a eventual perda por redução ao valor 
de recuperação de ativos existentes, com o objetivo de complementar ou reverter provisão 
para perdas, quando aplicável, por redução ao valor de recuperação de ativos. A perda por 
impairment é reconhecida pelo valor contábil do ativo que excede seu valor recuperável (valor 
mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso). 
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2.6 Passivos 
 
2.6.1 Passivos circulantes 
 
a) Obrigações trabalhistas 
 
Obrigações a pagar com colaboradores relacionados à folha de pagamento, salários, férias e 
13º salários.  
 
b) Tributos e contribuições a recolher 
 
Obrigações fiscais federais são compostas pelas provisões para o Programa de Integração 
Social (PIS) e COFINS as quais são calculadas com base nos critérios estabelecidos pela 
legislação vigente. A provisão para o PIS é constituída à alíquota de 0,65% e para a COFINS 
à alíquota de 4,0%, ambas sobre o faturamento deduzido de eventos indenizáveis pagos, 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de funcionários e terceiros, Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), as Contribuições 
Previdenciárias e o Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS). 
 
Obrigações fiscais municipais corresponde à provisão para o Imposto Sobre Serviços (ISS) 
calculado com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, constituída às 
alíquotas de 2,0%. Os parcelamentos de tributos e contribuições são os compromissos 
assumidos de parcelamento de tributos federais relativos às contribuições previdenciárias e 
ISS Brasília-DF. 
 
c) Fornecedores de bens e serviços 
 
Compromissos relacionados a prestadores de serviços de intermediação de planos, 
comissões a pagar e fornecedores de bens e serviços.  
 
d) Operações de assistência odontológica e provisões técnicas 
 
A DentalShow enquadra-se como operadora odontológica, Odontologia de Grupo, segmento 
terciário, de acordo com as disposições da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº. 39, 
de 27 de outubro de 2000 e alterações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
 
Os eventos a liquidar com operações de assistência odontológica são classificados como 
"provisão de eventos/sinistros a liquidar (PESL)" de acordo com RN 393/15 e em observância 
a nomenclatura e disposições do Plano de Contas Contábil vigente. Os custos dos serviços 
prestados são registrados com base nas notificações dos prestadores de serviços da rede 
credenciada quando da análise da ocorrência dos eventos cobertos pelos planos, em 
contrapartida às contas de resultado de “eventos indenizáveis líquidos” (nota 13.2).  
 
As operadoras devem constituir, mensalmente, de acordo com as determinações da ANS, 
393/15 a “provisão para eventos ocorridos, mas não avisados (PEONA)”, estimada em 
normativa ou atuarialmente para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham 
ocorrido e que não tenham sido registrados contabilmente (nota 2.18 e 13.2). 
 
2.7 Passivos não circulantes 
 
a) Os parcelamentos de tributos e contribuições 
 
Os parcelamentos de tributos e contribuições são os compromissos assumidos de 
parcelamento de tributos federais, às contribuições previdenciárias e ISS Brasília-DF. 
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b) Passivos contingentes e obrigações legais 
 
A operadora avalia suas contingências passivas de acordo com as determinações emanadas 
pelo pronunciamento contábil NBC TG 25/IAS 37, no qual apenas os processos estimados 
como “perdas prováveis”, baseados na opinião dos assessores jurídicos sobre a causa das 
ações, na similaridade com processos anteriores, na complexidade da causa e no 
posicionamento do judiciário, os valores estimados de perda são provisionados (nota 17.1). 
Os processos perante a ANS, a depender do seu resultado, podem gerar impacto de âmbito 
regulatório e os processos perante os órgãos de proteção ao consumidor e órgãos de classe 
podem acarretar prejuízos materiais e de imagem. 
 
2.8 Patrimônio líquido 
 
A composição do capital social da operadora por quotas de participações limitadas é 
classificada no patrimônio líquido (nota 18). A operadora na avaliação de âmbito regulatório 
dos indicadores de desempenho de saúde, não apresentou a necessidade de aumento de 
capital. 
 
2.9 Reconhecimento das receitas 
 
a) Contraprestações efetivas 
 
São as receitas provenientes das operações de planos privados de assistência odontológica 
na modalidade de pré-pagamento obrigatoriamente apropriadas pelo valor correspondente no 
período ocorrer o efetivo direito de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro 
dia de cobertura. As parcelas das contraprestações correspondentes aos dias do período de 
cobertura referentes ao mês subsequente estão contabilizadas na conta de PPCNG.  
 
b)  Financeiras 
 
Receitas geradas pelas aplicações financeiras, atualizações de créditos tributários e depósitos 
judiciais (nota 21). 
 
2.10 Eventos indenizáveis líquidos 
 
Os custos dos serviços assistenciais prestados pelos profissionais e pelas clínicas 
conveniadas é reconhecido no resultado pelo regime de competência, quando do recebimento 
e análise das notificações da ocorrência dos eventos cobertos pelos planos, juntamente com 
a constituição da PEONA. Os custos com operação de atendimento odontológico são 
reconhecidos no resultado pelo regime de competência (nota 20). 
 
 
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e IFRS requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro 
de estimativas contábeis, as quais são revisadas periodicamente. A liquidação das transações 
que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados 
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação 
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a) Estimativas utilizadas para cálculo de recuperabilidade (impairment) de ativos 
financeiros 

 
Conforme requerido pelo IFRS, a Companhia aplica as regras de análise de recuperabilidade 
para os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado (nota 11). Atualmente, as perdas 
identificadas na avaliação da recuperabilidade do contas a receber, classificada no resultado 
em “provisão para perdas sobre créditos. 
 
b)  Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provisões para contingências 

fiscais, cíveis e trabalhistas 
 
A operadora é parte em processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis. A contabilização das 
estimativas contábeis leva em consideração a posição da assessoria jurídica especialistas e 
a evolução dos processos e instância de julgamento de caso específico. Além disso, a 
administração utiliza seu melhor julgamento sobre estes casos, informações históricas de 
perdas, aplicado a cada caso para a constituição das provisões segundo o NBC TG 25/IAS 
37 (nota 17). 
 
 
4 Gerenciamento de riscos 
 
4.1  Fatores de risco financeiro 
 
Em sua situação patrimonial, o risco de taxa de juros advém da possibilidade da Operadora 
estarem sujeitas a alterações nas taxas de juros que possam trazer impactos ao valor justo 
do portfólio das aplicações financeiras. A aplicação em títulos de emissão de instituições 
financeiras (CDBs) e de fundos de curto prazo, obedecendo a critérios de avaliação interna e 
limites estabelecidos com base em informações qualitativas e quantitativas e incluem a 
necessidade de alocação de recursos em conformidade com a RN 392/15 para a garantia das 
provisões técnicas. A carteira de aplicações financeiras está, em sua quase totalidade, 
exposta à flutuação das taxas de juros no mercado doméstico. 
 
4.2  Risco de crédito 
 
A política de crédito considera as peculiaridades das operações de planos odontológicos e é 
orientada de forma a manter a flexibilidade exigida pelas condições de mercado e pelas 
necessidades dos clientes. A Operadora monitora permanentemente o nível de suas contas 
a receber e apura provisão para perdas sobre créditos (nota 7). A Operadora tem cliente que 
represente concentração de mais 10% do total de sua respectiva classe de ativos financeiros. 
 
4.3  Risco de liquidez 
 
A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo monitorar os prazos de liquidação 
dos direitos e obrigações dos recebimentos que compõem o fluxo de caixa da Operadora são 
oriundos, basicamente, dos contratos coletivos na modalidade pré-pagamento, que prevê a 
liquidação da mensalidade em contrapartida ao direito de utilização do benefício, o que ocorre 
em sua maioria no início de cada mês. Em contrapartida, os pagamentos à rede credenciada 
e corretores, principais fornecedores, transcorrem ao longo do mês. 
 
4.4  Risco de mercado de atuação (concorrência) 
 
A Operadora atua em um mercado competitivo, concorrendo com outras empresas que 
oferecem planos odontológicos com benefícios similares, incluindo empresas do setor de 
assistência à saúde, principalmente as operadoras de seguro saúde, de planos médicos 
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hospitalares, cooperativas odontológicas, entidades filantrópicas e operadoras 
exclusivamente odontológicas. A DentalShow enquadra-se como operadora odontológica, 
Odontologia de Grupo, segmento terciário, de acordo com as disposições da Resolução da 
Diretoria Colegiada – RDC nº. 39, de 27 de outubro de 2000 e alterações da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). 
 
4.5  Risco legal e regulatório – capital 
 
A Operadora executa suas atividades de gestão de risco de capital por meio de um modelo 
de gestão centralizado, com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital 
mínimo regulatório para o segmento, segundo critérios determinados pela ANS, bem como 
otimizar retorno sobre o capital para os acionistas.  
 
 
5 Caixa e equivalentes de caixa  
 

  31/12/2020  31/12/2019 
Caixa   15  15 
Bancos  17.001  - 

  17.016  15 

 
Ativos financeiros ao valor justo as contas que compõem são os caixas e depósitos bancários 
remunerados. 
 
 
6 Aplicações financeiros ao valor justo 
 
  31/12/2020  31/12/2019 
Aplicações financeiras ao valor justo  76.315  528.335 
 
Não circulante 

    

Aplicações financeiras vinculadas a provisão técnica 
 

337.345 
 

331.427 

  413.660  859.762 

 
As aplicações em CDBs referem-se a títulos pós-fixados, indexados à taxa diária de juros dos 
certificados de depósitos interbancários os quais apresentam, em sua maioria, liquidez 
imediata, as quais são remuneradas com taxas equivalentes a 90% a 102% do CDI. 
 
Uma parcela do saldo das aplicações financeiras está vinculada à ANS para garantia das 
provisões técnicas, de acordo com a RN 392/15, sendo que não é obrigatória a constituição 
de garantias para PESL com vencimento inferior a 30 dias e para a PPCNG composição da 
carteira de investimentos. 
 
 
7 Contraprestações pecuniárias a receber (recebíveis - clientes) 
 
  31/12/2020  31/12/2019  
Faturas a receber  554.625  520.150  
(-) Provisão para perdas sobre créditos  (265.263)  (315.665)  
Contraprestações pecuniárias a receber  289.362  204.485  
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Os ativos financeiros representados por valores recebíveis que compreendem os créditos de 
operações com planos de assistência à saúde. As operações são registradas no balanço pelo 
valor nominal dos títulos e são reconhecidos pelo valor justo, sendo que as perdas são 
constituídas uma provisão com clientes e registradas na conta "provisão para perdas sobre 
créditos". A estimativa de perda sobre crédito é apresentada considerando os aspectos do 
item 9.2.3 do capítulo I do anexo da RN 322/13 DIOPE da ANS. 
 
 
8 Créditos tributários e previdenciários (tributos a recuperar) 
 
Os créditos tributários são representados por tributos a recuperar sobre retenções fiscais 
federais com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente.  
 

  31/12/2020  31/12/2019  
IRRF  173.373  119.413  
IRPJ  77.785  71.561  
CSLL  107.030  79.341  
PIS  58.595  52.794  
COFINS  191.941  180.878  

  608.724  503.987  
 
 
9 Demais contas a receber (adiantamentos) 
 
  31/12/2020  31/12/2019  
Adiantamentos a funcionários  -  2.772  
Adiantamentos para viagens   18.103  17.009  
Outros adiantamentos  8.749  1.000  

 
 26.852  20.781  

 
Outros valores e bens está representado por recuperação de despesa. Os ativos 
representados por adiantamentos os quais são estabelecidos considerando à política vigente 
com um prazo para liquidação dos valores.  
 
 
10 Depósitos judiciais 
 

  31/12/2020  31/12/2019  
Depósitos judiciais – Trabalhista (1)  26.365  26.365  
Depósitos judiciais – ANS (2)  29.522  138.151  

  55.887  164.516  
 
 

(1) Os depósitos judiciais relativos a processos trabalhistas.  
(2) No exercício de 2019 constavam saldo de depósitos judiciais efetuados por liberalidade da 

Operadora em ação declaratória de inexigibilidade de taxa de saúde suplementar, sendo 
levantado, parcialmente após trânsito em julgado da decisão reconhecendo a inexigibilidade.  
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11 Imobilizado  
 

            
  

Imobilizado 

 

Depreciação 

 

Residu
al 

 Taxa  Inicial Adições Final   Inicial    Adições Final    

 aa.  2019  (Baixas)  2020  2019 
 

(Baixas)  
2020  2020 

      

 

   

 

 
Equipamentos 
odontológicos  

20%  6.490            -   6.490 (6.446) (44) (6.490) - 

    

           -   

 

 

   

 

 
Computadores e 
periféricos 

20%  42.062 42.062 (40.839) (1.094) (41.933) 129 

            
Móveis e utensílios 20%  29.222            -   29.222  (26.195) (450) (26.645)  2.577 

 
 

    
 

   
 

 

 
77.774            -  77.774 (73.480) (1.588) (73.480) 2.706 

            
            

     Imobilizado  Depreciação  
Residu

al 

  

Taxa  Inicial Adições Final  

 
 

Inicial    Adições Final 

 
 

  

aa.  2018  (Baixas)  2019 2018 
 

(Baixas)  
2019 2019 

      

 

   

 

 
Equipamentos 
odontológicos  

20%  6.490            -   6.490 (6.048) (398) (6.446) 44 

Computadores e 
periféricos 

20%  42.062 - 42.062  (40.365) (474) (40.839)  1.223 

      
 
 

   
 
 

 
Móveis e utensílios 20%  29.222            -   29.222 (25.745) (450) (26.195) 3.027 

 
 

    
 

   
 

 

 
77.774            -   77.774 (72.158) (1.322) (73.480) 4.294 

            
 
 
O imobilizado demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida econômica estimada dos 
bens às taxas anuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

12 Intangível 
 

 
  Intangível  Amortização 

 

Residual 

 
Taxa  Inicial  Adições Final  Inicial Adições Final    

aa.  2019 (Baixas) 2020  2019 (Baixas) 2020  2020 

Marcas e patentes  0%  275          -   275           -             -            -    275 

Sistemas desenvolvimento - 
sistema e software 20% 

 
37.524          -   37.524 

 
(37.524)          -   (37.524) 

 
         -   

 
  37.799          -   37.799  (37.524)          -   (37.524)  275 

            

 
  Intangível  Amortização 

 
Residual 

 
Taxa  Inicial  Adições Final  Inicial Adições Final    

aa.  2018 (Baixas) 2019  2018 (Baixas) 2019  2019 

                                          

Marcas e patentes  0%  275          -   275           -             -            -    275 

Sistemas desenvolvimento - 
sistema e software 20% 

 
37.524          -   37.524 

 
(37.524)          -   (37.524) 

 
         -   

 
  37.799          -   37.799  (37.524)          -   (37.524)  275 

            
 
Os gastos com desenvolvimento de sistemas e licenças de uso de softwares são capitalizados 
com base nos custos incorridos até que estejam prontos para serem utilizados. São 
amortizados pelo método linear, no prazo de 5 anos.  
 
 
13 Obrigações trabalhistas 
 

  31/12/2020  31/12/2019  
Salários   23.933  16.699  
Férias   41.667  28.007  

  65.600  44.706  
 
 
14 Tributos e contribuições a recolher (obrigações fiscais)  
 
 

 31/12/2020  31/12/2019  
Circulante   

 
 

 
ISS sobre serviços  4.973  4.445  
Contribuições previdenciárias  12.652  163.209  
FGTS a Recolher  3.725  2.498  
Imposto de renda retido na fonte de funcionários 5.034   2.288  
Imposto de renda retido na fonte de terceiros  3.863  2.881  
Contribuição Sindical  -  62  

  30.247  175.383  
 
As obrigações fiscais são compostas pelos tributos federais e municipais, estabelecidos com 
base na legislação vigente é constituída. 
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Os parcelamentos de tributos e contribuições são os compromissos assumidos de 
parcelamento de tributos federais, contribuições previdenciárias e ISS de Brasília-DF, 
liquidados no exercício de 2019. 
 
 
15 Recursos próprios mínimos e provisões técnicas 
 
A ANS estabelece as regras para constituição de provisões técnicas e critérios de manutenção 
de patrimônio líquido mínimo de acordo com RN 393/15 e Instrução Normativa (IN) 50/12. 
 
15.1 Recursos próprios mínimos 
 
(a) O patrimônio mínimo ajustado (PMA) representa o valor mínimo do patrimônio líquido ou 
patrimônio social, calculado a partir da multiplicação do fator K pelo capital base. 
 
(b) A margem de solvência (MS) corresponde à suficiência (S) do patrimônio líquido ajustado 
para cobrir o maior montante entre 0,20 vezes a soma dos últimos 12 meses das 
contraprestações, ou 0,33 vezes da média anual dos últimos 36 meses dos eventos líquidos. 
 
Na tabela a seguir destacamos cálculo de PMA, MS e S: 

        Operadora 

    31 de dezembro  

  2020  2019 

Capital Base  8.789.803  8.789.792 

(x) Fator K¹  3,23%  3,23% 

Patrimônio Mínimo Ajustado (PMA)  283.911  283.910 

     
Patrimônio Líquido Contábil  365.339  932.824 

Obrigações Legais  169.260  8.354 

Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)  534.599  941.178 

(A) 0,20 vezes da soma das contraprestações - últimos 12 
meses  

524.420 
 

532.476 

(B) 0,33 vezes da média dos eventos - últimos 36 meses  433.566  636.353 

Margem de solvência (MS) total = maior entre (A) e (B)  524.420  636.353 

Suficiência (Insuficiência) total² (PLA - MS Total)  10.179  304.824 

     
MS exigida³ (%)  85,28%  77,90% 

MS exigida³ (R$)  447.226  495.719 

Suficiência (insuficiência) exigida (PLA - MS exigida)  87.373  445.458 

     
¹ Fator K corresponde a classificação: odontologia de grupo, segmento terciário, região 1 conforme anexo RN 
209/09; 
² Margem de solvência total deverá ser constituída até 31 de dezembro de 2012 conforme RN 313/12; e 

³ Margem de solvência exigida conforme escala de diluição prevista na RN 313/12. 
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15.2 Provisões técnicas operacionais e assistência odontológica 
 

   31/12/2020  31/12/2019 
Assistência Odontológica Coletiva Adesão  24.742  15.239 
Assistência Odontológica Coletiva Empresarial  223.613  207.799 
Provisão de eventos a liquidar  65.630  (248.119) 
Prov. p/ Eventos Ocorridos e Não Avisados  222.879  226.302 

  536.864  201.221 

 
Conforme NBC TG 11/IFRS 4 as provisões relativas a eventos técnicos (passivos de seguros), 
bem como dos ativos diretamente relacionados aos contratos de seguros: 
 

PEONA 

  Descrição Exercício 
2020 

      
A Contraprestações Líquidas - Preço Pré-Estabelecido - Soma dos últimos 12 meses 2.622.101 

B Eventos Indenizáveis Líquidos – Preço Pré-Estabelecido - Últimos 12 meses 1.284.318 

C Contraprestações Líquidas - Preço Pós- Estabelecido - Soma dos últimos 12 meses - 

D Eventos Indenizáveis Líquidos- Preço Pós- Estabelecido - Últimos 12 meses - 

E Valor AI * 8,5% 222.879 

F Valor AII * 10% 128.432 

G Valor da PEONA a lançar no passivo - Provisões Técnicas: o maior valor entre E ou F 94.447 
   

 
 
16 Multas administrativas – ANS 
 
  31/12/2020  31/12/2019 
Circulante     
Multas administrativas - ANS  48.360  - 
 
Não circulante 

    

Multas administrativas - ANS  169.260  - 

  217.620  - 

 
Refere-se a processos administrativos perante a ANS, que resultaram em penalidades 
pecuniárias, sendo provisionado no exercício.  
 
 
17 Fornecedores de bens e serviços 
 
  31/12/2020  31/12/2019  
Fornecedores a pagar  151.861  351.770  

  151.861  351.770  
 
As obrigações relacionadas aos prestadores de serviços de intermediação de planos, 
comissões a pagar e fornecedores de bens e serviços.  
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18 Não circulante 
 
18.1 Provisões para contingências 
 
  31/12/2020  31/12/2019  
Provisões contingência ações cíveis  46.951  52.211  

  46.951  52.211  
 
A operadora possuía processos judiciais cíveis em sua grande maioria, é a indenização por 
danos materiais e morais. O passivo relacionado às contingências em discussão judicial é 
mantido até o trânsito em julgado da ação (decisão definitiva sem que caiba mais recurso 
pelas partes). 
 
 
19 Patrimônio líquido 
 
19.1 Capital social 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o capital social subscrito e integralizado da Operadora é 
de R$ 2.776.788,00, dividido em 2.776.788 quotas de participações limitada.  
 
19.2 Adiantamentos para futuro aumento de capital 
 
A operadora, na avaliação de âmbito regulatório dos indicadores de desempenho de saúde, 
apresentou a necessidade de aumento de capital, tendo recebido a título de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital a quantia de R$ 93.000,00 no exercício de 2020, totalizando 
o montante de R$ 987.036,00. Não houve a necessidade de aporte de capital em 2019. 
 
 
20 Contraprestações efetivas de operações com planos de assistência à saúde 

(receita de serviços) 
 
  31/12/2020  31/12/2019  
Planos Coletivos Empresariais  2.444.825  2.501.388  
Planos Coletivos por Adesão  160.862  158.171  
Contraprestações brutas  2.605.687  2.659.559  

Tributos diretos de oper.c/planos de assist.à saúde 
 

(133.116) 
 

(176.560) 
 

Contraprestações líquidas (Receita)  2.472.571  2.482.999  
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21 Custos e despesas operacionais 
 

  31/12/2020  31/12/2019  
Custos eventos indenizáveis  1.214.644  1.320.117  
Despesas administrativas  1.910.773  1.200.965  

  3.125.417  2.521.082  

  
 

 
 

 
Custos eventos indenizáveis  1.214.644  1.320.117  
Pessoal e encargos  583.705  608.653  
Serviços de terceiros  908.178  496.079  
Viagens  60.570  54.467  
Depreciação e amortização  1.588  1.322  
Publicidade e propaganda  20.097  31.173  
Telefonia  -  177  
Multas administrativas - ANS  241.800  -  
Outras  94.835  9.094  

  3.125.417  2.521.082  
 
 
 
22 Resultado financeiro 
 

  31/12/2020  31/12/2019 

Receitas financeiras     
Aplicações financeiras  11.511  49.141 
Atualização monetária  16.255  - 
Multas sobre contas a receber  6.659  14.674 
Outras  6  2.612 
 

 34.431  66.427 
Despesas financeiras     
Juros sobre tributos  (1.827)  (6.546) 
Tarifas de cobrança  (33.602)  (37.931) 
Outras  (11)  (2) 

  (35.440)  (44.479) 
 

 (1.009)  21.948 

 
 
23 Cálculo do imposto de renda e da contribuição social 
 
 

 31/12/2020  31/12/2019  
Base de cálculo IRPJ/CSLL    74.767  
Alíquota vigente (IRPJ 15%+CSLL 9%)  24%  24%  
Expectativa de (despesas) de IRPJ e CSLL    17.944  

Efeito do IRPJ/CSLL s/diferenças permanentes/temporárias 
 

 
 

 
 

Outras Adições/Exclusões  -  (86)  
Prejuízo Fiscal  -  (4.183)  
Despesa com tributos sobre o lucro  -  (13.675)  
Alíquota efetiva dos tributos sobre o lucro  -  18,29%  
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24 Quadro auxiliar de Eventos Odontológicos 
 
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS DE ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA do Documento de Informações Periódicas está em conformidade com 
Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados 
posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura assistencial de preço pré-estabelecido. 
 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  
 

 
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras 
Recuperações). Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos 
Empresariais pós Lei.  
 
 
25 Instrumentos financeiros derivativos 
 
A Operadora não contrata instrumentos financeiros derivativos para fins especulativos. Em 31 
de dezembro de 2020 e de 2019, não apresentavam posições ativas ou passivas, decorrentes 
de operações realizadas com instrumentos financeiros derivativos. 
 
 
26 Eventos subsequentes – Reestruturação Societária 
 
Conforme a 23ª Alteração do Contrato Social de 15 de fevereiro de 2021, registrada na 
JUCEMG em 18 de março de 2021, foram aprovadas as seguintes deliberações: 
 
 
 

Ano 2020 
Consulta 
Médica  

Exames  Terapias Internações 
Outros 
atendimentos 

Demais 
despesas  

Total 

Rede própria  - -  -  -  -  -  -  

Rede contratada  - -  -  -  -  1.214.644 1.214.644 

Reembolso  - -  -  -  -  -  -  

Intercâmbio 
eventual   - -  -  -  -  - - 

Total - -  -  -  -  1.214.644 1.214.644 

        

Ano 2019 
Consulta 
Médica  

Exames  Terapias Internações 
Outros 
atendimentos 

Demais 
despesas  

Total 

Rede própria  - -  -  -  -  -  -  

Rede contratada           1.320.117 1.320.117 

Reembolso  - -  -  -  -  -  -  

Intercâmbio 
eventual   - -  -  -  -  - - 

Total - -  -  -  -  1.320.117 1.320.117 
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I. Alteração de endereço da sede social para Avenida Ipê, nº 115, Sala 40, Bairro Jaraguá, 
em Uberlândia/MG, CEP: 38.413-015; II. Aumento do Capital Social com integralização de 
AFAC, passando pra R$ 3.763.828,00; III. Integralização das Quotas de Participação detidas 
pelos sócios na DS SAÚDE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., que passa a deter 
100% das quotas da Operadora. 
 
 
Uberlândia/MG, de 19 de março de 2021 
 
 
 
 
 
JOÃO BATISTA RODRIGUES  ADILSON JOAQUIM PEREIRA 
Diretor Responsável perante ANS  CRC-1SP151.058/O-0 “S” MG 
CPF: 350.113.606-44  CPF: 031.027.408-71 

 
 


