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Exercício de 2018 

Contexto Operacional: 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mauá é a denominação de uma 
Associação civil, para fins não econômicos, conforme disposto no art. 53 do Código 
Civil Brasileiro, constituída em assembleia geral em 09 de março de 1963. Tem por 
objetivo a assistência médico-hospitalar e a operação de planos privados de assistência à 
saúde, individuais, familiares e coletivos, através da garantia de cobertura de custos de 
assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, dos integrantes dos citados 
Planos de Saúde, por ela disponibilizados, mediante, exclusivamente, o credenciamento 
de terceiros, técnica e legalmente habilitados, para o exercício de atividades na área da 
saúde. 

Política de destinação de superávits: 

Durante o ano de 2018, vários fatores colaboraram para que a performance da 
instituição ficasse aquém do planejado. O primeiro fator foi a continuidade do processo 
de bloqueio de vendas de planos por parte da operadora, o que resultou em severas 
perdas financeiras, geradas pela perda orgânica de vidas sem a possibilidade de 
reposição. Apesar dessa severa punição, a operadora se manteve ativa e voltada aos seus 
beneficiários, constatando sinistralidade inferior a 70% e com níveis de satisfação 
elevados, tendo em vista a total assistência dispensada. / 

Também teve impacto a prestação de serviços aos SUS que, como amplamente 
conhecido, impõe severo prejuízo aos prestadores, por não cobrir os custos do 
atendimento prestado, impondo às instituições que, por clareza de objetivos, devem 
atender ao SUS, pesadas perdas financeiras, muitas vezes supridas por empréstimos 
bancários, onerando, ainda mais uma vez, os cofres da Entidade. 

Perspectivas e pianos da administração para os exercícios seguintes: 

As perspectivas da instituição para os exercícios seguintes são a aprovação da 
transferência voluntária da carteira de beneficiários da operadora hoje impedida de 
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atuar, em processo de cancelamento de registro, para a nova operadora constituída, 
exclusivamente para operar planos de saúde e, assim, oxigenar a operação em saúde 
suplementar. 

Por outro lado, a instituição tem se esforçado para o fechamento de novo convênio com 
o gestor municipal de saúde, de forma a voltar a atender ao SUS, cujo atendimento foi 
suspenso a partir de setembro de 2018. Dessa forma, apesar de conhecidamente 
deficitário, tal convênio serve para a retomada da missão institucional da entidade. 

Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens 
dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados ao Programa de Promoção e 

Prevenção à Saúde: 

Auditoria Médica: Investimento. 

Estamos em contínua especialização de nossa auditoria, e nosso projeto será 
desenvolver condições estruturais para controlar as autorizações de internação em 
nossos prestadores de serviços hospitalares a fim de controlar os custos de internações 
sem prejuízo da qualidade no atendimento assistencial. 

Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o vencimento, 

os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento: 

A decisão da Diretoria é de manter todos os investimentos financeiros dentro do 

patamar exigido pela ANS, não havendo nenhuma intenção de alterar esses 

pressupostos, para maior garantia da saúde financeira da nossa entidade. 
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