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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAC6IS
CONTABfTS
Diretores. Conselheiros e Acionistru do

CEAM BRASIL PLANOS DE SAUDE S.A.
Itaiubd - MG

Opiniilo com Ressalva
Examinamos as demonstragoes contiibeis do CEAI{ BRASIL PLANOS DE SAlDf,
S.A., que comprecndem o balango patdmonial em 3l de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrag6es do resultado, do resultado abrangente, das mutaQdes do
patrim6nio liquido c dos fluxos de caixa para o exercicio findo ncssa data. bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polfticas cont6beis.

Em nossa opiniio, exceto pelos el'eitos do assunto descrito na s99Ao a seguir i[titulada
"Base para Opinido com Rcssalva", as demonstragocs contdbeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os rlspectos relevantes, a posigio patrimonial e
financeira do CEAM BRASIL PLANOS Df, SAUDE S,A., em 3l dc dezembro dc 2018,
o desempenho de suas operag6es e os seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa
data, de acordo com as pr6ticas contdbeis adotadas nr-r lJrisil. apliudveis As entidades
supen isionadas pela Agencia Nacional rlc Saude Suplemcnrar - ANS.
Base para

Opiliio

com Ressalva

O valor de R$ 492.1,13,43, contabilizado no Realizivel a l,ongo prazo, na rubrica Outros
Cr€ditos a Receber, trata-se de mltuo com a empresa ligada Centro Mddico do Vale do
Sapucuai Ltda.. Os controles existenles sao insuficienlcs pam que possamos emitir uma
opinilo sobre o respectivo saldo. bem como esta operagao d vedada pelo An. 21. da Lei n"
9.6s6/98.
Nossa auditoria foi conduzida dc acordo com as normas brasileiras e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nomas. e$ao descritas na
segao
seguir, intitulada "Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das
Demonshaqoes Condbeis". Somos independentes em reJagao d entidade. de acordo com os
principios €ticos rclevantes previstos no Cddigo de Etica profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pclo Conselho Federal dc Contabilidadc, e cunprimos com
as dcmais responsabilidades dticas de acordo com essas nornas. Acreditamos que a
evidencia de auditoria obtida d suliciente c apropriada ptLra fundamentar nossa opiniio.

a

Outrus informacdes qle acompanham as Demonstragdes Cont{beis e o Relatdrio do
Audiaor

A administragao

da entidade d responsiivel por essas oubas informag6es obtidas atd a data
deste relat6rio, que compreendcm o Relat6rio da Administragdo.
Nossa opiniao sobrc as demonstragoes contiibeis neo abrange o Relat6rio da Administ.acao
e nao expressanos qualquer forma de conclusdo de auditoria sobrc asse rclat6rio.
^
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Em conexao com a auditoria das demonstraQdes contiibeis, nossa responsabilidade d a dc
Ier o Relatdrio da Administraqio e, ao fazelo. considerar se esse relat6rio es&i. de forma
relevante. inconsistente com as demonstraqdcs contdbeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma televante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que hd disto4ao relevante no relat6do da
adminisbagao obtido antes da data deste relat6do, somos requeridos a comunicar esse fato.
Neo temos nada a rclatar a cste rcspeito.

Responsabilidades
Contibeis

da

Administrageo

c da Covernanga pclas Demonstrac6es

A

administraQeo d responsdvel pela claboragao e adequada aprcsentaqao das
demonstmgdcs cont6beis de acordo com as preticas contribeis adotadas no Brasil,
aplicaveis ds entidadcs supervisionadas pela Ag€ncia Nacional de Saride Suplementar ANS, e pelos controles intemos que cla dctcrminou como necessdrios para permitir a
claborageo de demonstraqdcs contibeis livres de distorgao relevante, independentemente se
causada por fiaude ou erro.
Na elaboragdo das demonstrag6es contrbeis. a administraQdo d responsiivel pela avaliagdo
da capacidade da enddade continuar operando, divulgando, quando aplic6vel, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional c o uso dessa basc contebil na elaborageo
das demonstragoes contdbeis. a nao ser que a administraQao pretenda liquidar a entidade ou
cessar suas operagdcs, ou nao tenha ncnhuma altenativa realista Dara evitar o
encerramento das operagoes.

Os responsdveis pcla govem:urga da entidade sio aqueles com responsabilidade pela
supervisao do processo de elaboraqao das demonstraQ6es contiibeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das I)emonstracoes Contibeis
Nossos objetivos seo obter seguranga razo6vel dc que as demonstragdes contabeis, tomadas

em conjunto, eslejanr livrcs de distolQeo rclevante, independentemente se causada por
Iiaude ou erro, e emitir relat<irio de auditoria contendo nossa opiniao. Segunnga mzodvil d
um alto nivel de seguranqa, mas, nao. uma garantia de que a audiloria realizada de acordo
com as nonnas brosilciras e intemacionais dc auditoria semprc detectam as eventuais
distorg6es relevantes existentes. As distoe6cs podem ser decoffentcs dc fraude ou ero e
seo consideradas relcvantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inlluenciar,
dentro de uma perspectiva razoiivel, as dccisoes econ6micas dos usudrios tomadas com
basc nas referidas demonstracdes contdbeis.

Como parte da auditoria rcalizad4 dc'acordo com as normas brasileiras e jntemacionais de
auditori4 cxcrccmos julgamento profissional e mantemos ceticismo prolissional ao longo
da auditoda. Aldm disso:

.

Identiticamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonstragdes cont6beis,
indep€ndentemont0 se causada por fraude ou erro, plancjamos e executarnos
procedimentos de auditoda em rcsposta a tais riscos, bem como obtemos evid€ncia de
auditoria apropriada e suficicnte para fundamentax nossa opinieo. O risco de neo
detecqao de distorgao rele\,ante resultante de iiaude d maior do clue o Droveniente de

seLo aoriu

otrte
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eno, jA quc a fraude podc envolver o ato de burlar os controles intemos. conluio.
falsifi caQao, omisseo ou representagdes falsas intencionais;

.

Obtemos entendimento dos controles intemos relcvantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstanoias. mas nio com o
objetivo de expressarmos opinieo sobre a efic6cia dos confoles intcrnos da entidade;

.

Avaliamos

r

a adequaqao das politicas cont6beis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas cont4beis e respectivas di\,uJga96es feitas pela administragio;
a

adequagSo do uso, pela administragdo, da base contdbil de
continuidade operacional e, com base nas evid€ncias dc auditoria obtidas, se existe uma
inceneza relcvaite em relagdo a eventos ou condigdcs que possam levantar dfvida
significativa em rclagdo capacidade dc continuidade operacional da entidade. Se
concluimos que existe incerteza relevante. devemos chamar ateneio em nosso relat6rio
dc auditoria para as rcspcctivas divulgagdcs nas dcmonsrragdes conEbeis ou incluir
modificagio em nossa opinido, se as divulgagdes forem inadequadas. Nossas conclus6es
cstao firndamcntadas nas cvid€ncias de auditoria obtidas atd a data de nosso lelat(irio.
'lbdavia, eventos ou condigdcs futuras podem
levar a cntidade a n6o mais se manter em
continuidade operacional.

Concluimos sobrc

i

Comunicamo-nos com os responsiveis pela govemalga a respeito, entre ou[os aspectos,
do alcance plancjado, da 6poca da auditolia e das constatagdes significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiencias significativas nos controles intemos que identificamos
durante nossos tIabalhos.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2019.
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