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EXERCÍCIO DE 2018 

 

Apresentação  
 
 
Contexto Operacional  
 
A COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO UNIODONTO ITAJUBÁ, iniciou 

suas operações em 29/06/1989, possui registro na ANS - Agência Nacional de Saúde 

Suplementar sob o nº 41902-8, tem por objeto a congregação e a defesa econômico - 

social dos integrantes da profissão odontológica, proporcionando-lhes condições para o 

exercício de sua atividade e do aprimoramento do serviço de assistência odontológica, de 

forma coletiva e individual, com a observância do Código de Ética Profissional.  

a) Destinação de Sobras:  
A Política de Destinação de Sobras ou Perdas da Cooperativa de Trabalho Odontológico 

Uniodonto Itajubá, permanece inalterada e prevê o rateio entre os cooperados na 

proporção da produção dos dentistas associados ou incorporação às reservas legais, 

observado as deliberações das Assembleias Gerais. 

 
b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência 
na “performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício:  
 
Cooperativa de Trabalho Odontológico Uniodonto Itajubá, obteve autorização da Utilização da 

Nota Técnica – Metodologia Própria para cálculo da PEONA, sendo apropriado o valor de R$ 

138.289,78 para tal no mês de dezembro/2018, e ainda assim teve uma sobra no exercício findo 

31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 72.365,12 de onde foram retirados os valores do Fundo 

de Reserva e do FATES, restando R$ 61.510,35, que será levado para deliberação em AGO.   

 
c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto:  
 
Não se aplica a Cooperativa de Trabalho Odontológico Uniodonto Itajubá 
 
d) Perspectivas e planos da administração para o exercício seguinte:  
 
Promover a transferência para a Uniodonto de Itajubá, do restante de planos das 
empresas localizadas em Itajubá que estavam sob operação da Federação Minas, 
proporcionando aumento no faturamento. 
 
e) Descrição dos principais investimentos realizados: 
 
Pagamento da Rede Assistencial (cooperados, intercâmbio Uniodontos e Clínicas) dentro 
do próprio mês de competência da prestação dos Serviços de assistência odontológica. 
Finalização da aquisição do mobiliário da nova sede. 



f) Resumo dos acordos de acionistas:  
 
Não se aplica a Cooperativa de Trabalho Odontológico Uniodonto Itajubá.  
 
g) 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:  
 
Não se aplica a Cooperativa de Trabalho Odontológico Uniodonto Itajubá.  
 
h) Emissão de debêntures:  
 
Não se aplica a Cooperativa de Trabalho Odontológico Uniodonto Itajubá. 
 
i) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar 
as modificações ocorridas durante o exercício:  
 

Não se aplica a Cooperativa de Trabalho Odontológico Uniodonto Itajubá.  
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Agradecemos a todos que contribuíram de forma direta ou indireta nos processos 
adotados no exercício de 2018, proporcionando um bom desempenho da nossa 
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