ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO
ESPIRITO SANTO – ASPBMES.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2019
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1) Política de destinação superávits/déficits.
A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO
ESPIRITO SANTO - ASPBMES apresentou déficits de R$ 992.552,23 no
exercício de 2019, as reduções não foram substancias e não ocorreram de
forma expressiva nas despesas já estabilizadas em patamares mínimos e
foram renegociadas ações com credores fizemos mas com reduções bem
substantiva, já nas receitas com contraprestações, influenciada pela
transferência de sua carteira de beneficiários para a operadora Unimed
Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em novembro de 2016, não
repercutiu e não ocorrerá incremento de novos associados pois a
sinistralidade está bem acima do era esperado, o que elevou
demasiadamente as mensalidades dos associados. Já o saldo devedor a
liquidar que ainda é apresentado na conta de provisões técnicas de eventos
serão compensado com resultados subsequentes, mas em condições mais
de longo prazo.
2) Principais Fatos que influenciaram a Performance da Operadora.
Tendo em vista que a ASPBMES, incrementou ainda mais, e desenvolveu
reduções maiores e significativas nas despesas com eventos indenizáveis.
Conjugadas, tais situações se constituem nos principais fatores que
influenciaram na performance da Operadora no exercício de 2019.
3) Reorganizações societárias.
Em 2019 não houve reorganização societária. Não obstante, no ano de
2020(*) será submetida à troca do cargo de Presidente da ASPBMES.
Todos os novos membros serão informados a ANS dentro do prazo legal
previsto na legislação.
A transferência de carteira de beneficiários para a Unimed Vitória, a
ASPBMES deixou de operar efetivamente com plano de assistência à
saúde, apesar de ainda possuir registro ativo na ANS. Em 2016 a ASPBMES
já alterou de seu objeto social, passando à condição de Entidade Associativa
e representativa da classe dos policiais e bombeiros militares do Espírito
Santo, voltando apresentar Estatuto como ocorreu na sua criação.
4) Perspectivas para os exercícios seguintes.
Para o ano de 2020 a ASPBMES continuará seus atendimento sendo feito
aos seus associados pela Unimed Vitória, que continuará proporcionando
assistência médica de qualidade aos mesmos. Enxergar crescimento do
número de beneficiários, passou a ser uma incógnita, pois devido a
sinistralidade de nossos associados e a estrutura comercial e a estabilidade
econômica financeira do País e das associações existentes dentro da
estrutura militar composta por: ACS, ASSES e ASSOMES, continuaremos a

buscar de uma segurança para a VIDA dos militares, objetivando como
principal, o plano de saúde de qualidade com preço de acordo com a
realidade financeira destes associados.
5) Descrição dos principais investimentos.
Em 2019 a ASPBMES não fez investimento substanciais nem significativos,
nem houve necessidade da aquisição de licenças de software, para manter
os atendimentos alinhados as necessidades dos associados. Os valores
relevantes para uma autogestão, associação e sem fins lucrativos e sem
patrocinador.
6) Reformulações administrativas.
A estrutura da ASPBMES é continua e consciente sempre focando nos
custos, de baixo impacto financeiro no resultado contábil, item com
crescimento estagnado a anos devido à grande atenção que temos para
este fator. Daremos continuidade às melhorarias da qualidade dos serviços
aos nossos associados. Todavia, em virtude da transferência da carteira de
beneficiários à Unimed Vitória e, considerando que não iremos operar
diretamente
com
planos
de
assistência
à
saúde,
reduzimos
significativamente nosso quadro de funcionários até as condições mínimas
para ainda oferecer, bons serviços e apoio aos nossos associados,
procedimento que impactará na diminuição expressiva de nossas despesas
administrativas.
7) Recursos humanos.
Os funcionários continuarão de forma sistêmica aos treinamentos quando
necessários, não somente em uma determinada área da empresa, mas sim,
toda a governança esta empenhada em ter sua equipe homogênea e
habilitada para melhor atender nossos associados, apesar de hoje estar
bem reduzida. Bem como nas consultorias relacionadas a ANS, permitindo
assim um melhor entendimento e transparência das normas e sistemas da
ANS, com grande dinamismo e confiabilidade.
8) Proteção ao meio-ambiente.
Por ser uma Entidade de Militares e Bombeiros e todos os funcionários do
Estado do Espírito Santo, a ASPBMES segue as normas ambientais no
descarte de materiais nocivos ao meio ambiente, destinando todos os
produtos para os locais devidos e corretos, sempre por meio de empresa
registrada e homologadas para esta finalidade, que emitem os devidos
certificados de destino.
(*) O atraso deste item é em decorrente do Covid19, impossibilitando uma Assembleia Geral.
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