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Preâmbulo
Estima-se que a exclusão da protecção social no respeitante à saúde
abrange hoje cerca de oitenta por cento da população da maioria dos
países da África subsahariana e do sul da Ásia e cerca de metade da
população de um grande número de países da América Latina e da res-
tante Ásia. Na Europa de Leste, apesar das contrastantes consoante os
países, a exclusão é também muito importante. Os factores de exclusão
são múltiplos: natureza do emprego, capacidade contributiva, legislação,
qualidade e volume da oferta de cuidados, repartição geográfica dos ser-
viços, discriminação étnica ou sexual, tabus, etc. As pessoas excluídas
são frequentemente vítimas de vários destes factores. O défice de protec-
ção social é maior na economia informal e, mais globalmente, quando a
qualidade de emprego é mais fraca.

Face a esta constatação, a Conferência Internacional do Trabalho (CIT) –
que agrupa os representantes dos governos, das organizações de empre-
gadores e das organizações de trabalhadores dos 176 países membros
da Organização Internacional do Trabalho – em 2001, chegou a um
novo consenso1 em matéria de segurança social que estipula nomeada-
mente que “deve ser dada absoluta prioridade à concepção de políticas
e de iniciativas apropriadas ao benefício da segurança social que não
estejam cobertas pelos sistemas em vigor (CIT, 2001)”. A fim de promover
e de colocar em prática as conclusões deste novo consenso, o “Bureau”
Internacional do Trabalho (BIT) lançou em 2003 uma “Campanha Mun-
dial sobre Segurança Social e cobertura para todos”.

Em África, a exclusão da protecção social é particularmente preocupante
face à amplitude da pobreza. As crises económicas conjugadas com uma
desresponsabilidade do Estado tiveram como consequência uma redução
das despesas públicas. O sector da saúde foi um dos mais fortemente
afectados por esta situação: a gratuidade da assistência para todos foi
progressivamente substituída pelos sistemas de comparticipação nos cus-
tos, apelando à contribuição dos utilizadores dos serviços de saúde. Os
sistemas de comparticipação nos custos contribuíram certamente para
melhorar a disponibilidade e a qualidade dos serviços de saúde mas tor-
naram também mais difícil o acesso à assistência para as pessoas com
modestos recursos.

Os regimes formais de segurança social não obtiveram soluções de ele-
vada escala para esta dificuldade. Com efeito, assiste-se, desde há
alguns anos, ao desenvolvimento de numerosos sistemas de protecção
criados por agentes exteriores ao Estado: comunidades, ONG, organiza-
ções de trabalhadores, organizações de empregadores, cooperativas,
etc. As mutualidades de saúde constituem uma das formas escolhidas por
estes sistemas, associando os princípios de auxílio mútuo e da solidarie-
dade ao mecanismo de segurança. Apresentam um potencial real no
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domínio da melhoria do acesso aos cuidados médicos com diminuição
do risco financeiro ligado à doença. Contudo, estas mutualidades são de
recente criação em África e, embora sejam objecto de um rápido desen-
volvimento, continuam frágeis. As competências no domínio da gestão,
nomeadamente no acompanhamento e avaliação, são ainda raras e
devem ser desenvolvidas afim de dinamizarem esta dinâmica mutualista.
O programa STEP do BIT produziu este guia a fim de contribuir para a res-
posta a esta necessidade de consolidação. Este guia está baseado na
experiência e na contribuição de múltiplos agentes em África. Propõe
conhecimentos e técnicas adaptadas às necessidades e ao actual estado
de desenvolvimento das mutualidades africanas.
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Introdução
O programa STEP contribui para o reforço dos conhecimentos e das competências dos
agentes do desenvolvimento das mutualidades de saúde em África. A produção de ferra-
mentas metodológicas e didácticas constitui uma das prioritárias actividades do programa
destinada aos formadores, promotores e responsáveis em organizações comunitárias. Estas
ferramentas permitem a aquisição das competências práticas e o reforço da capacidade
dos utilizadores em matéria de análise e de domínio das técnicas mutualistas.

As ferramentas são o resultado de um trabalho sistemático de capitalização de conheci-
mentos e experiências no domínio das mutualidades de saúde. Estas ferramentas são pro-
duzidas na base de processos participativos associando praticantes, pesquisadores, res-
ponsáveis e pedagogos, geralmente provenientes de diversos países. As ferramentas são
objecto de testes e de uma validação antes da sua difusão em grande escala. São conti-
nuamente enriquecidas, aperfeiçoadas e actualizadas.

Este guia, consagrado à “gestão das mutualidades de saúde em África”, completa o con-
junto de ferramentas metodológicas e didácticas já disponível e procura responder a uma
forte necessidade expressa pelos promotores, administradores e gestores das mutualidades
de saúde, cujas competências em gestão sejam insuficientes.

A quem se destina este guia?

O guia destina-se a todos os agentes implicados na promoção e gestão das mutualidades
de saúde, em particular:

● Aos administradores, responsáveis e gestores das mutualidades de saúde

Consoante as suas funções e responsabilidades na mutualidade, eles terão interesse
numa ou em várias partes do guia.

● Às estruturas de apoio às mutualidades

Pode tratar-se de ONG, uniões ou federações mutualistas, organizações de trabalha-
dores, organizações de empregadores, projectos de cooperação, centros de gestão,
etc., que dão apoios técnicos, reforçam as competências dos responsáveis das mutuali-
dades ou assumem uma parte das tarefas de gestão.

Quais são os objectivos do guia?

O guia pretende atingir dois objectivos:

● Reforçar as competências e os conhecimentos dos utilizadores na gestão das mutuali-
dades de saúde africana

Os gestores e responsáveis das mutualidades devem dispor de competências
administrativas e contabilísticas para assegurar a viabilidade da sua organização.
Este guia assenta numa capitalização das experiências mutualistas africanas, assim
como nas práticas habituais de gestão do seguro. A abordagem é voluntariamente
simplificada mas o objectivo é tender para uma técnica cada vez maior. As técnicas
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e documentos propostos são dados a título ilustrativo e devem ser adaptados à
mutualidade em questão.

● Reforçar a capacidade das estruturas de apoio às organizações mutualistas

Todas as funções da gestão não são ou não devem ser exercidas pela mutualidade.
Conforme as situações, algumas tarefas podem ser assumidas por estruturas externas.
O guia assenta numa possível repartição das tarefas em termos internos e externos.
Deveria permitir o reforço da capacidade das estruturas externas ao fornecimento do
apoio requerido.

Qual é o conteúdo do guia?

O guia está estruturado em sete partes.

A parte 1 introduz os princípios mutualistas de base e a sua incidência sobre a
gestão do complexo instrumento que constitui o seguro. As noções de base
relativas ao seguro de saúde, às funções principais de gestão, assim como
às suas inter-relações, são aí apresentadas.

A parte 2 descreve a organização administrativa da mutualidade, as responsabilida-
des e os órgãos que a constituem. São apresentadas diferentes ferramentas
de gestão administrativa.

A parte 3 tem por objectivo as actividades centrais do seguro de saúde: a adesão, a
cobrança das quotizações e dos direitos de adesão e o pagamento das
prestações de doença. Esta parte dá aos utilizadores informações práticas e
ilustradas sobre os mecanismos, os documentos e os procedimentos específi-
cos destas matérias de gestão.

A parte 4 trata da contabilidade de uma mutualidade de saúde. Dada a diversidade
dos utilizadores do guia, o conteúdo desta parte limita-se às noções de base
da contabilidade, do funcionamento das contas e dos necessários trabalhos
correntes e de final de exercício. Ela ajudará os utilizadores a tirarem pro-
veito dos dados resultantes da contabilidade.

A parte 5 refere-se à gestão das futuras actividades da mutualidade, completando o
conhecimento produzido pela contabilidade sobre a situação actual e pas-
sada. Esta gestão é chamada “gestão provisional”. Aí são descritos dois ins-
trumentos, o orçamento e o plano da tesouraria.

A parte 6 trata dos riscos ligados à actividade de seguros que influem na viabilidade
da mutualidade e contra os quais ela deve prevenir-se, através de um con-
junto de medidas técnicas e financeiras. Estes diferentes riscos e as medidas
que permitem preveni-los são descritos e ilustrados. Esta parte deveria permi-
tir aos utilizadores consolidar a situação financeira da mutualidade evitando
a ocorrência daqueles riscos.

A parte 7 permite introduzir as noções de controlo, de acompanhamento e de avalia-
ção do funcionamento das mutualidades2. Ela descreve as actividades a

2 Guia de gestão das mutualidades de saúde em África
BIT/STEP

2 Foi produzido um guia específico pelo programa STEP, Guia de acompanhamento e de avaliação dos sistemas de
microseguros saúde, BIT /STEP/CIDR, Genève, 2001, a cuja referência os leitores são vivamente convidados.



realizar pelos órgãos da mutualidade, assim como os instrumentos de con-
trolo e de direcção a pôr em prática, nomeadamente, o “painel de bordo”.
É igualmente descrita uma metodologia de avaliação, pela utilização de
diferentes rácios.

Quais são os limites do guia?

Não foi possível levar em conta toda a diversidade de fórmulas mutualistas encontradas na
realidade. Existe uma multiplicidade de organizações (mutualidade comunitária, seguro de
um contribuinte, mutualidade sindical ou de empresa, mutualidade de uma organização
microfinanceira, etc.) e de modalidades de funcionamento. As mutualidades visadas pelo
guia são principalmente organizações de base comunitária, relativamente recentes, cuja
gestão é de fraca tecnicidade. Estas mutualidades, geralmente de reduzida dimensão, diri-
gem-se para a população com baixo nível de instrução e oferecem serviços principalmente
destinados a cobrir o risco de doença. As técnicas e apoio de gestão apresentados são
bastante simples a fim de corresponderem ao estado actual de desenvolvimento das mutua-
lidades de saúde. Embora a utilização de meios informáticos facilite a gestão, o guia for-
nece voluntariamente exemplos de instrumentos sobre a forma de documentos “papel”,
ainda utilizados comummente nas mutualidades existentes.

Certos aspectos da gestão das mutualidades de saúde não foram aprofundados, nomea-
damente os relativos à contabilidade. Esta parte foi orientada de forma a permitir aos res-
ponsáveis e gestores um melhor acompanhamento e interpretação dos resultados da sua
mutualidade. A finalidade não é dar-lhes competências técnicas necessárias às operações
de registo, de estruturação ou regularização das contas, etc. Esta aprendizagem deverá
ser objecto de uma ferramenta específica de contabilidade mutualista, destinada às pes-
soas encarregadas da escrituração da contabilidade das mutualidades.

Não foram abordados neste guia outros aspectos da gestão das mutualidades de saúde.
Trata-se, nomeadamente, da contabilidade analítica, a qual, embora muito importante, não
foi considerada como prioritária face aos objectivos deste guia e ao estado de desenvolvi-
mento das mutualidades africanas. Por outro lado o guia não tem por intenção fornecer um
verdadeiro curso de análise financeira, mas dar simplesmente aos utilizadores algumas
competências de gestão provisional. Finalmente, o acompanhamento e a avaliação das
mutualidades foi abordado de forma sucinta dada a existência de um guia específico
sobre esta matéria, publicada pelo programa STEP.

Os diferentes suportes e técnicas de gestão são apresentados neste guia a título de exem-
plos (esses exemplos são fictícios, mas baseados muitas vezes em casos reais). A finali-
dade não é propor modelos normalizados, mas convidar os utilizadores a desenvolver, no
respeito pelas regras, suportes de gestão adaptados à mutualidade em questão (organiza-
ção da mutualidade, competências dos responsáveis, repartição das tarefas interna e exter-
namente, legislação em vigor, etc.).

Como utilizar o guia?

Cada parte pode ser utilizada separadamente. Contudo, as áreas de gestão são interde-
pendentes, os procedimentos e os suportes apresentados são frequentemente comuns a
várias áreas. A título de exemplo, o registo de quotizações é utilizado na gestão provisio-
nal, na contabilidade e no acompanhamento das adesões.
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É pois necessário dispor de uma visão de conjunto da organização e dos mecanismos de
gestão antes de se interessar especificamente por uma parte. O capítulo 2 da parte 1 sob
o título “As funções, áreas e princípios da gestão de uma mutualidade de saúde” pode ser-
vir de introdução no quadro de uma formação, reportando a um aspecto da gestão tratado
numa outra parte.

Este guia pode ser usado como ferramenta:

● de referência para os administradores e os gestores das mutualidades de saúde, assim
como para as estruturas de apoio;

● de apoio à formação sobre a gestão de uma mutualidade de saúde. Neste quadro, os
exemplos apresentados serão úteis na preparação de trabalhos de grupos ou de exer-
cícios individuais.

O guia pode também ser utilizado como um instrumento de referência para outros sistemas
de microseguros, tais como um seguro gerado por um prestador de cuidados de saúde ou
por uma instituição de micro-financiamento. Com efeito, se a organização destes sistemas
difere daquela muito específica, de uma mutualidade, estas assentam contudo sobre o
mesmo instrumento: o seguro.
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As mutualidades de saúde colocam em jogo um instrumento financeiro complexo, o seguro,
que requer o recurso a técnicas e ferramentas de gestão rigorosas e específicas. Esta pri-
meira parte situa as bases, mecanismos e especificidades da gestão de uma mutualidade
de saúde. É composta por dois capítulos.

Capítulo 1 As características de uma mutualidade de saúde
Este capítulo define a mutualidade de saúde e apresenta os princípios de
base da mutualidade. Introduz, igualmente, os principais mecanismos da
gestão de uma mutualidade, descrevendo, nomeadamente, o cálculo das
quotizações, o binómio prestações/quotizações, a escolha e as formas de
concepção das prestações.

Capítulo 2 As funções, áreas e princípios da gestão de uma mutualidade de saúde
Este capítulo apresenta um conjunto de noções de base que vão determinar a
gestão da mutualidade. São assim sucessivamente examinadas as funções,
áreas e princípios de gestão de uma mutualidade. Estas noções são apresen-
tadas de cada vez, no que tenham de particular no caso das mutualidades
de saúde, mas também no que significam para qualquer organização.

As características de uma mutualidade
de saúde

Este primeiro capítulo apresenta algumas definições e noções de base essenciais: a mutuali-
dade e os princípios de base do seu funcionamento, o seguro, o risco doença, o cálculo das
quotizações, o binómio prestações/quotizações e as formas de concepção das prestações.

Estas diferentes noções estão no âmago do funcionamento das mutualidades e vão deter-
minar em boa medida os mecanismos, as dificuldades e as modalidades de gestão destas
organizações.

1.1 A definição e os princípios base de uma
mutualidade de saúde

Uma mutualidade de saúde é uma associação voluntária de pessoas, com fim não lucra-
tivo, cujo funcionamento assenta na solidariedade entre os seus aderentes. Na base das
decisões destes últimos e por via das suas quotizações3, a mutualidade obtém em seu favor
e nos das suas famílias uma acção de previdência, de entre-ajuda e de solidariedade na
área dos riscos sociais4.

Uma mutualidade de saúde coloca em jogo um instrumento financeiro, o seguro, e assenta num
certo número de princípios base entre os quais figuram a solidariedade e a participação5.
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● A solidariedade

O princípio da solidariedade é o verdadeiro fundamento da mutualidade. São duplas
as implicações deste princípio:

✔ cada aderente paga uma quotização que é independente do seu risco pessoal de
ficar doente. Esta quotização é por conseguinte a mesma, quaisquer que sejam a
idade, o sexo e o estado de saúde dos aderentes;

✔ cada aderente beneficia dos mesmos serviços por um mesmo montante de quotização.

Uma mutualidade de saúde instaura, assim, uma solidariedade entre os doentes e os de
boa saúde, os jovens e os idosos, as diferentes categorias profissionais e sociais, etc.

A solidariedade não se exprime apenas por uma forma financeira. Pode também con-
cretizar-se por um empenhamento benévolo em favor dos doentes e dos deficientes,
pessoas idosas, dito de outra forma, em favor dos grupos de risco.

A solidariedade é um conceito dinâmico. A sua concretização, os meios e os mecanis-
mos para se realizar devem evoluir com a sociedade, na qual a mutualidade se desen-
volve.

● Funcionamento democrático e participativo

A mutualidade é o fruto da liberdade de associação. Cada um é livre de aderir a uma
mutualidade, e isto, sem discriminação racial, étnica, sexual, religiosa, social ou política.

Todos os aderentes têm os mesmos direitos e deveres. Eles têm, entre outros, o direito de
participar directa ou indirectamente nas instâncias de decisão e de controlar o funciona-
mento da sua organização. Esta democracia participativa assenta na responsabilização
dos aderentes que, para exercerem plenamente os seus direitos, devem dispor de uma
adequada formação, assim como de informações claras, completas e compreensíveis.

● A prossecução de fins não-lucrativos

Uma mutualidade que, por vocação, tem por ambição consagrar a sua acção ao ser-
viço dos seus aderentes, não pode perseguir um fim lucrativo. Qualquer procura de
benefício é incompatível com a sua natureza. Contudo, as considerações económicas e
os princípios de boa gestão não devem ser negligenciados, pois contribuem para a
concretização do bem-estar colectivo. Uma mutualidade deve, pois, cuidar em equili-
brar as suas contas e aplicar os excedentes na constituição de reservas.

● A autonomia e a liberdade no respeito das leis

Uma mutualidade é uma organização livre que deve poder tomar decisões sem solicitar
o aval das autoridades públicas ou de grupos de interesses. Esta flexibilidade na acção
é benéfica para os aderentes, pois permite, entre outras, adaptar os serviços oferecidos
às necessidades, as quais evoluem. Se uma mutualidade é livre e autónoma, ela não
fica menos submetida ás leis e regulamentos, como os que regem os registos, a conta-
bilidade, a auditoria, o controlo, etc.
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● A responsabilidade
O conjunto dos precedentes princípios torna-se letra-morta se os aderentes não se compor-
tam de forma responsável face à sua saúde e à dos outros, na utilização dos recursos da
mutualidade e nas decisões que tomam.

● A dinâmica de um movimento social

Os aderentes de uma mutualidade não são “consumidores” passivos, mas indivíduos empe-
nhados num processo de desenvolvimento individual e colectivo. Eles são membros de um
movimento social, quer dizer, de um grupo de pessoas que têm por objectivo a defesa do
bem e dos interesses comuns.

1.2 O seguro de saúde

O seguro é um instrumento que permite a várias pessoas partilhar riscos. As contribuições
dos segurados são colocadas em comum e servem para cobrir as despesas das pessoas
afectadas pelo acidental aparecimento destes riscos. Os segurados, como contrapartida do
pagamento das suas quotizações (ou prémios), obtêm do segurador a garantia dessa repa-
ração financeira (reembolso). Os riscos cobertos são determinados com precisão. Os segu-
rados renunciam à propriedade das quotizações pagas e não podem mais reclamá-las.

Noutros termos, o seguro leva a que aqueles que não fiquem doentes paguem para aque-
les que tenham menos sorte. Os segurados aceitam o princípio desta transmissão porque
estão conscientes de não estarem ao abrigo dos riscos cobertos pelo seguro, de que a sua
aversão por esses riscos é forte e de não estarem em condições de individualmente os
suportar6.

1.3 O risco de doença

O risco corresponde à eventualidade de se produzir um acontecimento futuro, bom ou
mau. Por extensão, o termo “risco” designa um acontecimento indesejável contra a ocor-
rência do qual é subscrito um seguro. Os principais riscos sociais são: a doença, a invali-
dez, a velhice, o desemprego e a morte.

A doença pode provocar danos duráveis e por vezes irreversíveis à saúde do indivíduo.
Constitui, portanto, um risco para a saúde. Representa igualmente um risco financeiro,
visto que:

● o recurso aos cuidados de saúde é dispendioso (preço dos serviços, transporte, aloja-
mento, etc.). Para fazer face a este custo, o indivíduo pode ficar na obrigação de redu-
zir as suas economias e mesmo de vender os seus bens de produção. Daí pode resultar
um empobrecimento durável do indivíduo e da sua família. As pessoas desprovidas
podem igualmente ficar na incapacidade de suportar as despesas necessárias ao seu
restabelecimento;

● a doença pode provocar uma incapacidade para o trabalho, momentânea ou durável,
e por conseguinte uma perda de rendimentos.

No plano financeiro, os riscos repartem-se habitualmente por duas categorias:
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● Os grandes riscos

Os grandes riscos agrupam aqueles ligados às doenças graves e, geralmente, aos
atingidos que requerem importantes despesas com cuidados: hospitalizações,
intervenções cirúrgicas, partos distocíacos e outros actos especializados. A
probabilidade de ocorrências destes acontecimentos é fraca. O esforço financeiro que
requerem está, por outro lado, fora do alcance da maioria das famílias.

● Os pequenos riscos

Os pequenos riscos respeitam aos casos mais benignos que requerem despesas de
saúde menores, mas cuja frequência de ocorrência é geralmente muito mais elevada
que a dos grandes riscos. Nesta categoria incluem-se, por exemplo, os cuidados de
enfermagem e as consultas ambulatórias.

Muito esquematicamente, os pequenos riscos situam-se na base da pirâmide sanitária, ao
nível dos cuidados de saúde primários. Os grandes riscos intervêm nos escalões
superiores desta pirâmide, ao nível dos cuidados de saúde secundários e especializados.7

O seguro está particularmente adaptado à cobertura dos grandes riscos, pois estes são
pouco frequentes e com elevado custo. O seguro permite, neste caso, uma real repartição
de riscos entre os segurados. Para o segurado, a quotização pedida será fraca face ás
despesas que teria que efectuar em caso de ocorrência do risco.

No caso da cobertura dos pequenos riscos, relativamente pouco onerosos e com uma
elevada frequência, a repartição dos riscos entre os segurados representa menos. Com
efeito, num período relativamente curto, o risco atinge a maioria dos segurados (casos de
consultas, por exemplo). Contudo, o seguro oferece aqui algumas vantagens relativamente
a um pagamento individual efectuado no momento em que os cuidados são requeridos.
Ele introduz um mecanismo de pré-pagamento que permite uma melhor forma de fazer
face ao risco financeiro. Para mais, o segurador, pelo seu poder de compra, está em
condições de obter dos prestadores de cuidados vantagens (preço, qualidade) fora do
alcance dos indivíduos considerados isoladamente.

1.4 O cálculo da quotização

As quotizações constituem a principal fonte financeira da mutualidade e devem, a esse
título, permitir:

● reembolsar as despesas de saúde (com a excepção do co-pagamento) correspondentes
aos cuidados cobertos pela mutualidade;

● realizar excedentes. Os excedentes servem em particular para a constituição de
reservas e assim reforçar a solidez financeira da mutualidade. Assim que estas reservas
sejam suficientes, os excedentes podem igualmente ser utilizados na execução de
acções em proveito dos associados ou de outros membros da população;

● financiar os custos de funcionamento da mutualidade.

Assim, a quotização pode ser decomposta em quatro elementos, como é mostrado no
esquema seguinte.
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Composição da quotização

Prémio

Corresponde ao montante da garantia (montante recebido pelo seguro) face a um risco coberto.
Este prémio é calculado mais frequentemente utilizando a seguinte fórmula:8

Taxa de utilização esperada x (custo médio do serviço – co-pagamento a cargo do
paciente).

A Taxa de utilização esperada é calculada na base das taxas de morbidez. Será em princí-
pio superior às taxas de utilização dos serviços de saúde constatada junto das formações
médicas. Com efeito, as barreiras financeiras que as mutualidades visam ultrapassar limitam
o acesso aos cuidados.

Margem de segurança
A introdução de uma “margem de segurança” está ligada:

● à incerteza que concerne a taxa de utilização e o custo médio. Muitas vezes, estes parâ-
metros são estimados na base de dados pouco fiáveis (nomeadamente a frequência de
ocorrência dos riscos). Por outro lado, a introdução do seguro induz frequentemente uma
mudança de comportamento dos segurados e dos prestadores. Esta mudança de compor-
tamento pode conduzir a um aumento da taxa de utilização e de custo médio (ver parte 6);

● à dimensão da mutualidade. O cálculo do prémio assenta numa estimativa da taxa de utili-
zação. A estimativa estatística desta taxa será tanto mais fiável quanto o número de ade-
rentes seja importante. Numa mutualidade de pequena dimensão, é possível que a taxa real
de utilização dos serviços seja superior á que foi utilizada no cálculo da quotização. As
despesas reais com as prestações ultrapassarão, então, as despesas estimadas.

O conjunto de prémios e da margem de segurança constitui o prémio de risco.
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Aquando da implementação de uma mutualidade de saúde, é muitas vezes difícil dispor
de todos os dados necessários a um cálculo fiável das quotizações. Esta dificuldade res-
peita particularmente ás taxas de utilização. A estimativa dos custos médios pode igual-
mente colocar problemas, sobretudo, quando o pagamento dos actos e das prescrições é
excessivo (inversamente, esta dificuldade desaparece quando o prestador de cuidados pra-
tica uma tarifação de reembolso fixo, sobretudo, se esta inclui os medicamentos).

Face a estas dificuldades e quaisquer que sejam os meios utilizados durante o estudo de
viabilidade, a mutualidade deverá implementar um mecanismo rigoroso de acompanha-
mento dos custos médios e das taxas de utilização. Assim, a mutualidade poderá proceder,
na base dos valores observados na realidade, aos ajustamentos dos dados utilizados no
cálculo da quotização. A mutualidade entrará, assim, num processo de teste e de correc-
ção (eventual) do montante das suas quotizações que pode estender-se por vários exercí-
cios. Ajustar o montante das quotizações é de primordial importância para a viabilidade
da mutualidade.

1.5 O binómio prestações/quotizações

O montante da quotização é directamente condicionado pela escolha das prestações
cobertas. Esta relação entre o montante das quotizações e o nível das prestações – desig-
nada pela expressão: “binómio prestações/quotizações” – desempenha um papel muito
importante no funcionamento de uma mutualidade de saúde.

No contexto dos países em desenvolvimento e tratando-se de mutualidades que se dirigem
a populações com fracos e irregulares rendimentos, o binómio deve assentar num
delicado equilíbrio entre:

● prestações que melhor respondem às necessidades dos aderentes e

● um montante de quotização o mais baixo possível, afim de ser economicamente
acessível ao maior número de pessoas.
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Custo unitário de funcionamento

Este elemento é fixado estimando o total dos custos de funcionamento dividido pelo número de
associados esperados. Se estes dados não estão disponíveis (quando do lançamento, por exem-
plo), este custo pode ser fixado numa primeira aproximação entre 10 e 15% do prémio de risco.

Excedente unitário
É fixado em percentagem do total dos três precedentes elementos. O montante a separar
varia conforme a legislação, a situação financeira da mutualidade, as suas perspectivas de
desenvolvimento, etc.

A fórmula acima permite determinar o valor unitário da quotização por indivíduo, por serviço
de saúde coberto e por ano. Consequentemente, e numa primeira aproximação, se diversos
serviços de saúde são cobertos, a quotização individual total é igual à soma das quotiza-
ções relativas a cada serviço.

A quotização anual pode ser fraccionada por dia, mês, trimestre, etc. Esta deve ser efectiva-
mente adaptada às características dos rendimentos do público-alvo.



A determinação do binómio prestações/quotizações dá lugar, frequentemente, a debates
no seio das mutualidades, e pode ser resumida assim:

● para alguns, é necessário cobrir os pequenos riscos, pois os cuidados de saúde primá-
rios que lhes estão associados constituem a porta de entrada no sistema sanitário. Uma
cobertura dos pequenos riscos favorece um acesso rápido aos cuidados, o que permite
evitar uma degradação do estado de saúde dos doentes. Contudo, a cobertura dos
pequenos riscos choca com dois grandes constrangimentos:

✔ os cuidados primários não induzem o mais forte risco financeiro para as famílias,
mas em contrapartida, implicam uma quotização elevada comparada com o custo
dos cuidados, pois a sua frequência de ocorrência é igualmente elevada;

✔ ela expõe fortemente os sistemas de seguro à fraude e ao sobreconsumo;

● para outros, a cobertura dos grandes riscos é preferível, pois são, por definição, os cui-
dados associados a estes riscos que as famílias têm mais dificuldade em pagar. Para
mais, no caso dos grandes riscos, a quotização é mais elevada comparando com o
custo dos cuidados, por via da fraca frequência de aparecimento destes riscos. Con-
tudo, a cobertura dos grandes riscos também tem inconvenientes:

✔ torna as prestações da mutualidade pouco visíveis pois a frequência de apareci-
mento destes riscos é fraca. Dito de outra forma, os aderentes deverão quotizar regu-
larmente, mas beneficiarão raramente das prestações da sua mutualidade, do que
resulta um forte risco de desmotivação;

✔ no caso em que as famílias têm dificuldades para pagar os cuidados de saúde pri-
mários, uma cobertura dos grandes risco não resolve os problemas de acesso aos
serviços de saúde.

Não existe “receita milagrosa” para a determinação de um equilibrado binómio presta-
ções/quotizações. Este resulta muitas vezes de um longo processo que se desenvolve em
várias etapas. 

1. Durante a fase de estudo de viabilidade, os promotores da mutualidade estimam a
capacidade contributiva do público-alvo, isto é, o montante médio que cada indivíduo
ou família estaria à altura de se quotizar. Elaboram, seguidamente, vários cenários de
prestações a cobrir e as correspondentes quotizações, tendo em conta a capacidade
contributiva do público-alvo. 

2. Aquando da Assembleia Geral Constituinte, são apresentados esses diferentes cenários
aos aderentes, os quais participam, assim, na escolha final das prestações da sua
futura mutualidade. Será, finalmente, retido um cenário, correspondendo ao binómio
prestações/quotizações que será implementado.

3. Aquando dos seus primeiros exercícios anuais, a mutualidade poderá acompanhar, ava-
liar e afinar este cenário e chegar a um equilibrado binómio prestações/quotizações.

É igualmente possível que a mutualidade proponha aos aderentes, num mesmo cenário,
mais do que um binómio prestações/quotizações. Dito de outra forma, a mutualidade ofe-
recerá a cada pessoa a possibilidade de escolher, na adesão, entre vários montantes de
quotização (cada um correspondente à respectiva cobertura). Contudo, a oferta de mais
de um binómio prestações/quotizações torna complexa a gestão da mutualidade e nem
sempre é bem compreendida pelos aderentes.
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1.6 As formas de concessão das prestações aos asso-
ciados9

Consideram-se dois casos para a concessão das prestações aos associados, conforme se
trata de cuidados fornecidos por prestadores com convénio com a mutualidade ou de cui-
dados acordados por estruturas por esta criadas.

Geralmente, o custo dos serviços de saúde é dividido entre o pa-
ciente e a mutualidade. É portanto estabelecida uma relação tripar-
tida entre o associado, a mutualidade e o prestador de serviços.

O pagamento do custo dos cuidados de saúde é realizado da se-
guinte forma:

✔ o paciente pode pagar o montante total dos serviços dos quais
beneficiou e depois é reembolsado;

✔ a mutualidade paga directamente ao prestador de cuidados (sis-
tema de pagamento por terceiros).

Consoante o tipo de cuidados, estes dois modos podem ser combi-
nados por uma mutualidade, por exemplo: reembolso ao associado
nas pequenas despesas (consultas) e pagamento directo aos presta-
dores de cuidados de saúde nas despesas mais importantes (interna-
mentos).

Pagamentos dos cuidados de saúde pelo beneficiário 

A mutualidade pode exigir aos seus membros o pagamento das des-
pesas inerentes aos serviços prestados, que será posteriormente
reembolsado. Neste caso, o associado paga os cuidados conforme
as modalidades adaptadas pelo prestador de cuidados de saúde
(pagamento por tratamento, por doença ou por consulta) e de
acordo com as tarifas acordadas com a mutualidade.

O associado, recebe do prestador de cuidados uma prova de paga-
mento, isto é, um recibo ou uma factura, onde deve constar pelo menos: 

✔ a identificação do prestador de cuidados; 

✔ a identificação do beneficiário;

✔ a natureza das prestações;

✔ o preço e a data das prestações.

O associado deve apresentar à mutualidade a prova do pagamento
a fim de ser reembolsado.

O inconveniente para o associado desta forma de pagamento é:
por um lado, a obrigação de dispor da totalidade da soma neces-
sária para o pagamento dos cuidados e, por outro, a necessidade
de efectuar diligências para ser reembolsado.

Para a mutualidade de saúde, a vantagem deste sistema é o facto
de este limitar o sobreconsumo, a tendência para os abusos e a fac-

Caso
de prestadores
com convénio 
com a mutualidade
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turação fraudulenta. O inconveniente registado é o aumento do tra-
balho administrativo e dos respectivos custos.

Pagamento directo pela mutualidade

Em certos casos o associado limita-se a fazer um co-pagamento ao
prestador de cuidados (taxa moderadora, franquia, etc.). A mutuali-
dade paga directamente a este último, mediante a apresentação de
uma factura. Este sistema é denominado pagamento por terceiros,
pois não é o associado quem paga, mas sim a mutualidade, consi-
derada como terceiro, para além do prestador e do associado. Este
sistema é muitas vezes utilizado no caso dos “grandes riscos”, que
implicam despesas significativas e que o associado não pode su-
portar (hospitalização, cirurgia, etc.).

O sistema do pagamento por terceiros é, evidentemente, o mais
vantajoso para o associado: não existem problemas de disponibili-
dade financeira, não é necessário praticar qualquer acção ou espe-
rar um determinado período para ser reembolsado.

Administrativamente, este sistema pode ser menos oneroso (reagru-
pamento dos pagamentos por prestador e não por paciente), mas
são menores as possibilidades de controlo real dos cuidados presta-
dos, e, sobretudo, são mais elevados os riscos de sobreconsumo e
de fraudes.

Os serviços das formações médicas criadas pela mutualidade po-
dem ser propostos aos associados e aos não associados, com tare-
fas preferenciais para os primeiros.

Por uma questão de boa organização e de transparência, e para
poder avaliar de forma evidente o desempenho das diferentes estru-
turas, a contabilidade da mutualidade e a das formações médicas
deve ser sempre realizada em separado, mesmo no caso em que os
não associados não tenham acesso aos serviços propostos.

Centros de saúde e hospitais criados pela mutualidade

Podem ser previstos vários casos:

✔ as despesas do associado são comparticipadas a 100%. O as-
sociado é tratado com a apresentação do aderente associado;

✔ as despesas do associado são comparticipadas parcialmente.
Ele assume por exemplo:

– um co-pagamento sobre os diferentes tratamentos prestados
(por tratamento ou sobre o total dos custos);

– o pagamento de certas categorias de serviços prestados. Por
exemplo, é-lhe concedida a gratuidade da consulta ficando a
seu cargo o pagamento dos medicamentos.

Caso de formações
médicas criadas
pela mutualidade
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Depósitos farmacêuticos da mutualidade

A mutualidade favorecerá a venda de medicamentos genéricos e
fornece as especialidades farmacêuticas, apenas nos casos consi-
derados indispensáveis. Os associados vão beneficiar de uma tarifa
preferencial, enquanto que os não associados poderão comprar os
medicamentos ao preço praticado no mercado.

Também podem ser consideradas reposições diferenciadas, con-
soante se trate de medicamentos genéricos essenciais ou de espe-
cialidade, de forma a favorecer a utilização dos genéricos.

As funções, as áreas e os princípios da
gestão de uma mutualidade de saúde

Qualquer que seja a sua dimensão, uma mutualidade de saúde é comparável a uma
empresa comercial e não escapa à obrigação de praticar uma gestão eficaz. Mas uma
mutualidade de saúde tem as suas características próprias que lhe exigem a concepção e
implementação de específicas modalidades de gestão.

● O seguro de saúde é uma ferramenta financeira duplamente singular:

✔ os aderentes pagam quotizações para se protegerem contra riscos determinados,
mas cujo aparecimento é incerto;

✔ a mutualidade de saúde não conhece com precisão o preço de custo do produto
de seguro que propõe aos seus aderentes senão no final do período coberto.

● O seguro assenta na noção de obrigação entre o segurador (a mutualidade de saúde)
e o segurado (aderente):

✔ no caso de aparecimento de um risco coberto, a mutualidade garante ao aderente
a comparticipação total ou parcial nas suas despesas. Esta garantia obriga a
mutualidade a estar constantemente em condições de satisfazer os seus
compromissos;

✔ como contrapartida desta garantia, o aderente compromete-se a entregar
regularmente as suas quotizações, sem o que a mutualidade pode retirar-lhe o
direito às prestações.

● A mutualidade implementa um financiamento colectivo para a saúde que assenta em
princípios, tais como a solidariedade, o funcionamento democrático ou o fim não
lucrativo. Estes princípios influenciam muito as modalidades de gestão da mutualidade.

Este capítulo é mais especificamente consagrado à descrição das funções, áreas e princí-
pios de gestão de uma mutualidade de saúde. Ele coloca ênfase naquilo que estas noções
têm de particular no caso das mutualidades de saúde, mas, igualmente, lembra o seu sen-
tido mais geral, comum a qualquer organização.
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2.1 As funções da gestão do seguro

A gestão técnica do seguro pode ser decomposta em quatro grandes funções, a saber:

● a produção do contrato de seguro;

● a cobrança das quotizações e dos direitos de adesão;

● o tratamento dos pedidos de comparticipação;

● a supervisão da carteira de riscos.

Esta função reagrupa todas as actividades ligadas à adesão e à
implementação dos compromissos recíprocos entre a mutualidade e
o aderente. Num sistema de seguro comercial, este comprometi-
mento dá lugar a um contrato escrito e assinado pelo segurado e
pelo segurador. Numa mutualidade, trata-se de um contrato tácito,
cujos termos são descritos nos estatutos e no regulamento interno.

Qualquer que seja o sistema de seguro, esta função reagrupa as
mesmas actividades:

✔ a inscrição dos aderentes e das pessoas a cargo;

✔ a aplicação das taxas de quotização;

✔ a escrituração dos documentos de gestão relativos às adesões e
às quotizações.

Esta função visa assegurar o recebimento das quotizações. Ela rea-
grupa várias actividades:

✔ a cobrança e a entrada em caixa dos direitos de adesão e das
quotizações;

✔ a cobrança dos atrasados;

✔ a escrituração dos documentos de gestão relativos à cobrança
dos direitos de adesão e das quotizações.

Esta função liga-se ao reembolso dos aderentes e/ou ao paga-
mento dos prestadores. As prestações de doença de uma mutuali-
dade de saúde constituem as suas principais despesas; por conse-
guinte, ela deve fiscalizá-las ao máximo. Para a mutualidade
trata-se, nomeadamente, de realizar as seguintes actividades:

✔ a verificação do direito às prestações;

✔ a passagem de documentos de comparticipação (cartas de
garantia e/ou atestados de cuidados);

✔ o controlo das facturas dos prestadores de cuidados,
especialmente, os referentes às tarifas contratadas;

O tratamento
dos pedidos de
comparticipação

A cobrança das
quotizações e dos
direitos de adesão

A produção
do “contrato
de seguro”
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✔ a ordem de pagamento e a execução do pagamento das presta-
ções de doença;

✔ a escrituração em dia dos documentos de gestão relativos ao
acompanhamento das comparticipações.

Em troca do pagamento das quotizações, o aderente e as pessoas
a seu cargo estão cobertas pela mutualidade contra um certo nú-
mero de riscos. Esta recíproca obrigação entre o aderente e a mu-
tualidade constitui uma forma de contrato tácito. O conjunto destes
contratos representa para a mutualidade a “carteira de riscos”. A su-
pervisão da carteira de riscos reagrupa as actividades de acompa-
nhamento referentes a:

✔ número e montante das prestações de comparticipação;

✔ repartição do número e do custo das prestações de compartici-
pação;

✔ custos médios das prestações de comparticipação;

✔ taxas de utilização dos serviços pelos beneficiários (ou frequência
de riscos).

É essencial que a mutualidade possa efectuar esta supervisão, pois
ela deve prevenir qualquer derrapagem nos custos médios e nas
taxas de utilização. Isso é tanto mais importante quando a mutuali-
dade infere existirem alterações no comportamento dos beneficiários
e dos prestadores de cuidados desfavoráveis ao segurador (ver
parte 6).

Este acompanhamento é igualmente fundamental para a determina-
ção do montante das quotizações (e da sua eventual correcção) e
na procura do equilíbrio do binómio prestações/quotizações.

2.2 As áreas de gestão

Todas as funções atrás apresentadas, tais como as responsabilidades e as tarefas que lhes
estão ligadas, podem ser repartidas por diversas “áreas de gestão”. A cada uma destas
áreas de gestão pode corresponder uma unidade ou um órgão interno específico. Con-
tudo, esta correspondência não deve ser sistematicamente procurada. Nas pequenas
mutualidades, não há a necessidade nem os meios para criar uma unidade interna por
cada área de gestão. 

● A organização da mutualidade e a gestão dos seus recursos humanos
A organização consiste em repartir, no seio da mutualidade, as responsabilidades e as
tarefas entre os diferentes serviços e órgãos e em determinar as respectivas relações e
um fluxo de informações.

A gestão dos recursos humanos compreende, além da administração do pessoal, o
conjunto dos procedimentos adoptados para obter a melhor relação entre o desempe-
nho do pessoal e o seu custo. Ela trata da motivação do pessoal, da formação, do
papel da direcção, etc.

A supervisão
da carteira
de riscos
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● A gestão técnica 
Trata das actividades centrais do seguro, a saber: a adesão, a cobrança das quotiza-
ções e os direitos de adesão, o pagamento das prestações de doença. A gestão téc-
nica visa igualmente prevenir a ocorrência dos riscos ligados ao seguro (selecção
adversa, risco moral, etc.) ou limitar os seus efeitos. Prende-se também à definição das
relações com certos agentes externos, particularmente com os prestadores de cuidados.

● A gestão contabilística
A mutualidade dispõe de bens, oferece serviços aos seus beneficiários e realiza opera-
ções económicas e financeiras com os seus vizinhos. Estes bens e estas operações
devem ser cuidadosamente registados e contabilizados por conveniência de gestão,
mas também para corresponder a obrigações legais.

A contabilidade consiste em classificar, registar e sintetizar as diferentes operações da
mutualidade, sob a forma de entradas e saídas de recursos.

● A gestão financeira 
A gestão financeira prende-se com a situação financeira da mutualidade, as suas neces-
sidades e meios de financiamento, as suas decisões de investimento e os riscos finan-
ceiros aos quais está submetida. Inclui a gestão provisional (orçamento/tesouraria).

● O controlo interno
O controlo interno consiste em verificar que as decisões da Assembleia geral (AG)
sejam bem aplicadas, que as tarefas sejam executadas correctamente, que os recursos
sejam bem utilizados e que os estatutos e o regulamento interno sejam respeitados.

● O acompanhamento e a avaliação
Pode definir-se o acompanhamento como uma actividade contínua que consiste em con-
trolar o bom desenrolar do programa de actividades previsto e a fornecer, em tempo
útil, os elementos de informação necessários a uma eficaz tomada de decisão.

A avaliação é uma actividade periódica que consiste em executar um balanço da
acção em curso ou no final do exercício. Geralmente, uma avaliação consiste na apre-
ciação de que tenham sido atingidos os objectivos fixados. Deve procurar as razões
dos desvios entre o nível de obtenção dos objectivos e as previsões.

Cada área de gestão é importante e a negligência em cada uma pode comprometer o
conjunto do sistema de gestão.

2.3 As inter-relações entre as áreas de gestão

O esquema da página seguinte põe em evidência algumas relações entre as diferentes
áreas de gestão. Pode constatar-se que cada tarefa associada a uma dada área, cuja
apresentação está muito simplificada neste esquema, resulta de uma tarefa numa outra
área e arrasta outra numa nova área.
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Algumas inter-relações entre as áreas de gestão
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2.4 A incidência dos princípios mutualistas na gestão
de uma mutualidade

Como foi apresentado no precedente capítulo, a mutualidade assenta num conjunto de
princípios próprios. Entre estes princípios, os abaixo apresentados têm uma incidência par-
ticularmente forte na gestão da mutualidade.

A solidariedade é o verdadeiro fundamento da mutualidade. Ex-
pressa-se no montante das quotizações que é independente do risco
do aderente ficar doente e na liberdade de adesão. Em certas mu-
tualidades, existe igualmente uma das mais ricas solidariedades
para com os mais pobres. O montante da quotização é então pro-
porcional aos rendimentos do aderente.

Como qualquer outra organização mutualista, uma mutualidade de
saúde não tem por fim realizar lucros ou redistribuir pelos seus ade-
rentes uma parte dos resultados. Ela tem contudo a obrigação de
equilibrar as suas contas e de realizar excedentes que serão utiliza-
dos na constituição de uma reserva financeira, a fim de se prevenir
contra um imprevisto aumento das prestações (epidemia, etc.). Uma
parte destes excedentes pode ser igualmente utilizada para oferecer
novas prestações.

O funcionamento de uma mutualidade coloca-se sob a responsabili-
dade primeira dos aderentes reunidos em AG. Para que estes este-
jam à altura de desempenhar os seus papéis, os aderentes devem
receber uma adequada formação e dispor de informações claras,
completas e facilmente compreensíveis. Disponibilizar aos aderentes
essa formação e submetê-la a discussão é uma tarefa central na ges-
tão de uma mutualidade.

Uma mutualidade de saúde é uma estrutura privada e independente
dos poderes públicos, das organizações confessionais ou dos gru-
pos de interesses. A sua gestão não deve, portanto, ser submetida à
ingerência de terceiros. Deve ser exercida no respeito pela legisla-
ção em vigor.

As actividades de uma mutualidade de saúde são exercidas na pro-
cura permanente de uma responsabilização dos aderentes face à
sua própria saúde e de um rigor de funcionamento que permita ga-
rantir o respeito dos compromissos, face aos beneficiários e ter-
ceiros.

O quadro seguinte compara a mutualidade de saúde com outros sistemas de cobertura das
despesas de saúde, permitindo evidenciar as especificidades da mutualidade que derivam
dos seus princípios de base.

Responsabilidade
dos aderentes

Autonomia 
e liberdade

Funcionamento
democrático
e participativo

O carácter
não lucrativo

A solidariedade
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1 Variável consoante a legislação aplicada em cada país.
2 Nos sistemas multipartidos de co-gestão.
3 Cooperativas de oferta de cuidados.

2.5 Os princípios de gestão ligados ao seguro saúde

O seguro baseia-se numa noção de obrigação do segurador face
aos segurados. Portanto, a mutualidade deve estar sempre à altura
de poder corresponder aos seus compromissos.

Numa empresa clássica, o preço de custo dos produtos fabricados
é conhecido antes da venda. Numa mutualidade, este ciclo está in-
vertido; a quotização é calculada e entra em caixa na base de uma
estimativa do preço de custo do produto do seguro. O seguro não
conhece o preço de custo real senão no termo do período de co-
bertura. Esta incerteza quanto ao preço de custo obriga a uma par-
ticular prudência em matéria de gestão.

A mutualidade celebra contratos com prestadores de cuidados, as-
sentando particularmente na qualidade, na natureza, na tarifação
dos serviços de saúde cobertos e nas modalidades de pagamento.
Esta relação contratual constitui um importante aspecto da gestão de
um seguro.

Contratação
com os 
prestadores 
de cuidados

A inversão
do ciclo
de produção

A garantia das
prestações
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2.6 Alguns princípios de gestão comuns a todas as
organizações

A gestão de uma mutualidade de saúde não é apenas determinada por princípios que lhe
são próprios. Certos princípios têm uma importância capital, quer na gestão de uma mutua-
lidade, como na de outras organizações. É, em particular, o caso dos princípios a seguir
indicados.

A organização administrativa, técnica, contabilística e financeira
deve estar perfeitamente adaptada à dimensão, às actividades, aos
serviços e aos meios da mutualidade.

Uma gestão rigorosa e eficaz não é necessariamente sinónimo de
complexidade. O trabalho e os documentos de gestão devem ser os
mais simples possíveis face às necessidades. Isto é tanto mais verda-
deiro no seio das organizações cujos membros têm um fraco nível
de instrução. Nestas organizações, é particularmente necessário:

✔ evitar as repetições escusadas nos documentos e as escriturações
inúteis;

✔ definir e repartir as tarefas sendo realista quanto às capacidades
dos diferentes agentes em presença;

✔ conceder uma suficiente atenção ao reforço das competências.

Uma mutualidade pode implementar diversas actividades, especial-
mente, gerar um seguro de saúde e dispor das suas próprias forma-
ções médicas, devendo, então, implementar uma contabilidade
separada para cada actividade.

Uma mutualidade de saúde segue ciclos de desenvolvimento que se
esquematizam do seguinte modo: arranque dos serviços, período
de desenvolvimento, começo de equilíbrio, novo ciclo. A organiza-
ção, os mecanismos e ferramentas de gestão, assim como as com-
petências técnicas dos gestores, devem facilitar este desenvolvi-
mento da mutualidade e evoluir com esta.

Num contexto de fracos rendimentos dos aderentes, uma mutuali-
dade dispõe de muito limitados meios financeiros. Deve pois operar
numa permanente preocupação económica. Não se trata de propor
um seguro ao desbarato, mas racionalizar a actividade, particular-
mente os encargos de funcionamento.

Uma mutualidade deve adoptar, tanto quanto possível, uma gestão
baseada em procedimentos e documentos normalizados (diários, livros,
conta de resultados e balanço) em conformidade com a legislação.

Normalização

Preocupação
económica

Progressividade

Compartimentação

Simplificação

Adaptação
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O funcionamento de uma mutualidade de saúde está sob a responsabilidade de diferentes
órgãos e agentes. A forma como as responsabilidades são repartidas entre estes últimos, a
capacidade de que dispõem para cumprirem as suas tarefas terão um efeito determinante
no funcionamento da mutualidade. Esta parte é dedicada a essas questões e comporta
quatro capítulos.

Capítulo 1 Os órgãos de uma mutualidade de saúde

Neste primeiro capítulo, são apresentados os órgãos de uma mutualidade
de saúde. Trata-se, em particular, dos órgãos de decisão, de execução e de
controlo. É também introduzido o organigrama de uma mutualidade a fim de
ilustrar a repartição das competências e das responsabilidades entre os
órgãos e as suas relações funcionais.

Capítulo 2 A repartição das tarefas

Este segundo capítulo apresenta os diferentes agentes que intervêm no fun-
cionamento de uma mutualidade de saúde. Trata-se dos intervenientes inter-
nos (aderentes, membros dos órgãos, etc.) e externos (prestadores, estrutura
de apoio, etc.) que mantêm relações funcionais. Neste quadro, é descrita
uma ferramenta: o quadro de papel teórico e real que permite ilustrar a
repartição das tarefas e avaliar a funcionalidade da organização da mutua-
lidade. Finalmente, este capítulo trata, com brevidade, das necessidades de
formações necessárias ao cumprimento das tarefas.

Capítulo 3 Os estatutos e o regulamento interno

Este terceiro capítulo define dois documentos essenciais nas mutualidades de
saúde: os estatutos e o regulamento interno. A título ilustrativo, é mostrado um
exemplo de estatutos e de regulamento interno. Por fim, este capítulo trata sucin-
tamente do processo de elaboração dos estatutos e do regulamento interno.

Capítulo 4 A organização das reuniões

Este último capítulo trata da organização das reuniões, em particular da
Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Comissão de Super-
visão. Examina a preparação e o desenrolar daquelas reuniões e fornece um
certo número de exemplos de ferramentas (convocação, acta) utilizadas no
quadro das mesmas. Uma última secção é dedicada ao acompanhamento
dessas reuniões.

Os órgãos de uma mutualidade de saúde

A organização interna de uma mutualidade de saúde deve ser objecto de uma particular
atenção, pois ela condiciona, entre outras, a eficácia do funcionamento e o respeito pelos
princípios mutualistas.

A estruturação e os órgãos de uma mutualidade de saúde devem favorecer a democracia,
a entreajuda, a solidariedade, a responsabilidade e a participação activa de todos os
aderentes.
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Existe um esquema “clássico” de organização de uma mutualidade de saúde. Contudo,
esta dispõe de uma grande liberdade de organização e deve procurar adaptar a sua estru-
tura e os seus órgãos ao contexto e à missão que para si fixou.

1.1 Os órgãos de uma mutualidade de saúde 

A organização “clássica” de uma mutualidade assenta em três grandes categorias de órgãos:

● os órgãos de decisão;

● os órgãos de execução;

● os órgãos de controlo.

Igualmente chamados de órgãos de governação, os órgãos de deci-
são têm a responsabilidade de definir a missão, a organização e os
estatutos da mutualidade. A sua constituição é determinada pelos
princípios de base da mutualidade; estes órgãos devem, em particu-
lar, permitir a todos os aderentes exercerem os seus direitos e partici-
parem nas decisões, na gestão e no funcionamento da mutualidade.

A Assembleia Geral (AG)
A AG é a reunião de todos os aderentes da mutualidade. Realiza-
-se, pelo menos, uma vez por ano, especialmente para:

✔ examinar e aprovar os relatórios de actividades e as condições fi-
nanceiras da mutualidade;

✔ adoptar as decisões importantes;

✔ definir a política geral da mutualidade, o seu programa de activi-
dades e o seu orçamento;

✔ eleger os membros do Conselho de Administração e da Comis-
são de Supervisão.

Dada a importância do papel da AG, os estatutos da mutualidade
devem definir com precisão as disposições relativas à convocação
dos aderentes, os votos, a periodicidade das reuniões, etc.

Os órgãos
de decisão
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As principais responsabilidades da AG

● Definir a missão da mutualidade
e formular a sua política geral.

● Aprovar e alterar os estatutos.

● Examinar e aprovar os relatórios
de actividades dos diversos órgãos,
incluindo a Comissão de Supervisão.

● Eleger os membros do Conselho
Administrativo.

● Eleger os membros da Comissão
de Supervisão.

A AG é o mais importante órgão de deci-
são da mutualidade, pois ela determina a
política geral. As suas decisões comprome-
tem todos os aderentes e todos os órgãos.

Relativamente às modificações das quotiza-
ções, a AG pode, no âmbito das suas com-
petências no Conselho de Administração,
por um período definido – geralmente um
ano renovável – após aprovação das deci-
sões tomadas no ano anterior, modificá-las.



O conselho de administração (CA)

O CA é constituído por membros eleitos pela AG e tem como man-
dato a implementação da política geral da mutualidade.

Os estatutos e o regulamento interno determinam as atribuições do
CA, o qual dispõe de poderes suficientemente importantes para evi-
tar a organização de frequentes AG.

Os membros do CA asseguram gratuitamente as suas funções. As
despesas ocasionadas pelas suas actividades (deslocações, etc.)
podem ser reembolsadas.
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● Decidir as novas orientações da
mutualidade.

● Decidir da fusão com outra mutualidade
e da dissolução da mutualidade.

● Decidir sobre a admissão e a exclusão
dos aderentes (nas mutualidades de
reduzida dimensão ou naquelas em que
as quotizações são anuais).

● Decidir em todas as outras áreas previstas
nos estatutos.

Na área de gestão

● Examinar e aprovar as contas anuais
e o orçamento.

● Fixar o montante das quotizações e de
qualquer contribuição especial.

● Utilizar os relatórios dos órgãos de
controle para avaliar as actividades do
Conselho de Administração e da
Comissão Executiva (CE).

Esta possibilidade é prevista, sobretudo,
para poderem ser tomadas decisões rápi-
das, caso a situação financeira o requeira
(abono orçamental, colocação de dinheiro,
etc.).

A AG ordinária deve ser convocada pelo
menos uma vez por ano para aprovar as
contas anuais e o orçamento. Pode ser con-
vocada uma AG extraordinária, se um sufi-
ciente número de aderentes (geralmente pelo
menos um quinto) o pedir.

A reunião de todos os aderentes pode tornar-
se uma operação pesada, dispendiosa e
muitas vezes difícil quando os aderentes
estão espalhados numa vasta zona geográ-
fica. Por isso, algumas mutualidades podem
escolher a organização da Assembleia de
Delegados.

As principais responsabilidades do CA

● Zelar pelo respeito dos estatutos a fim de
serem atingidos os objectivos da mutualidade.

● Propor a admissão e a exclusão dos
aderentes e aplicar em tal circunstância as
previstas sanções disciplinares.

● Nomear os membros responsáveis da
Comissão Executiva.

● Representar a mutualidade nos seus
contactos com terceiros e estabelecer
relações com outras associações, mais
especialmente com outros movimentos
sociais, igualmente fundamentados na
solidariedade.

O CA é o órgão encarregado da gestão da
mutualidade. Exerce todas as responsabilida-
des que não estão explicitamente cometidas
pela lei ou pelos estatutos à AG ou à CE.

O CA propõe à AG as decisões de admis-
são e de exclusão dos aderentes. Uma vez
adoptadas, essas propostas serão aplicadas
pelo CA. Aguardando a decisão da AG
sobre aquelas propostas, o aderente pode
estar provisoriamente admitido ou suspenso.
Esta disposição pode ser difícil de aplicar
nas mutualidades de grande dimensão, e é



Os órgãos de execução ocupam-se da gestão quotidiana da mutua-
lidade. Existem diversas fórmulas possíveis relativas a estes órgãos.

A comissão executiva (CE)
O esquema mais frequente é a implementação de uma CE, cha-
mada igualmente comissão executiva ou comissão de gestão, com-
posta por membros eleitos no seio do CA.
Geralmente trata-se do órgão mais activo da mutualidade, pois é
nele que assenta a gestão quotidiana das actividades.
Quando uma mutualidade oferece diversos serviços (seguro saúde,
formação sanitária, microcréditos, etc.), a CE pode implementar gru-
pos de trabalho ou comissões que acompanham cada serviço.

Os órgãos
de execução
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● Assinar os acordos e contratos,
especialmente com os prestadores de
cuidados.

● Angariar o director ou o gerente (se é
assalariado e não eleito).

● Cumprir todas as outras missões que lhe
são atribuídas pelos estatutos ou pela AG.

Na área da gestão:

● Zelar pelo estabelecimento da situação
financeira anual e preparar o orçamento
para o exercício seguinte.

● Coordenar as actividades e o trabalho
das diversas comissões.

● Estabelecer anualmente o relatório das
actividades do conjunto da mutualidade.

● Fixar as remunerações do pessoal.

possível delegar no CA ou na CE a respon-
sabilidade de admitir ou excluir um ade-
rente.Neste caso, deve ser possível recorrer
para um outro órgão, por exemplo a Comis-
são de Supervisão.

Concretamente, o CA deve acompanhar per-
manentemente a gestão da mutualidade e
fazer face aos problemas com que se
defronta. Pode delegar uma parte das suas
atribuições ao Presidente ou a um ou a
vários Administradores.

Os membros do CA são todos voluntários
que aceitam colocar as suas competências e
uma parte do seu tempo ao serviço dos
outros.

Para o funcionamento quotidiano e a execu-
ção das decisões tomadas pela AG ou por
si mesmo, o CA pode delegar certas respon-
sabilidades na CE.

As principais responsabilidades da CE

● Assegurar a administração quotidiana da
mutualidade.

● Zelar por uma boa ligação entre os
aderentes e a Administração.

● Negociar os contratos com os prestadores
de cuidados.

● Defender os interesses dos aderentes em
matéria de saúde face ao exterior.

A CE, implementada pelo Conselho de
Administração, é responsável pela execução
das decisões da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração.

Consoante a dimensão e a organização da
mutualidade, podem apresentar-se duas
situações:



Os serviços administrativos

Uma outra fórmula possível, quando a dimensão e os meios finan-
ceiros o justificarem e permitirem, é a implementação de serviços
administrativos dotados com pessoal assalariado.

Neste caso, a mutualidade é dirigida por um “bureau” composto
por membros eleitos entre os do CA. As tarefas de gestão corrente
da mutualidade são realizadas pelo ou pelos serviços administrati-
vos, sob o controlo da repartição.

Os órgãos de controlo asseguram que os actos da mutualidade este-
jam em conformidade com os estatutos e com o seu regulamento
interno. Verificam se os procedimentos de gestão são correctamente
seguidos. Zelam, igualmente, por uma boa transparência das opera-
ções financeiras.

A nível interno, uma mutualidade pode implementar uma Comissão
de Supervisão (CS), composta por membros eleitos ou designar um
ou vários Comissários para as contas. Estes têm como missão con-
trolar a gestão e o respeito dos procedimentos e prestar contas aos
outros órgãos.

Os órgãos
de controlo
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● Fazer propostas úteis ao CA para melhor
atingir os objectivos da mutualidade.

● Negociar os contratos e acordos após os
ter submetido ao CA.

● Exercer todas as funções que lhe são
atribuídas pelos estatutos ou que lhe são
confiadas pelo CA e pela AG.

Na área de gestão:

● Gerir os bens e os fundos da
mutualidade.

● Escriturar os documentos da gestão.

● Preparar o orçamento para o CA e, uma
vez aprovado, zelar pela sua boa
execução.

● Apresentar ao CA as contas anuais e a
execução do orçamento.

● Contratar e supervisionar o pessoal
(excepto o Director ou Gerente)

● a CE pode ser designada no seio do CA.
Trata-se, então, de uma CE restrita, que
permite um funcionamento flexível e deci-
sões rápidas. Será composta, no mínimo,
pelo Presidente, por um Secretário-Geral
e por um Tesoureiro;

● a CE pode ser composta por pessoal
assalariado, ao qual o CA confia a ges-
tão quotidiana da mutualidade. Um dos
seus membros, o Director ou o Gerente,
participará nas reuniões do CA para aí
prestar contas da gestão, mas frequente-
mente terá lugar a título consultivo e não
participará nas votações.



1.2 O organigrama da mutualidade

O organigrama da mutualidade é a representação esquemática dos diferentes órgãos e
das suas relações. Será mais ou menos complexo em função da dimensão da mutualidade
(número e dispersão geográfica dos aderentes) e das suas actividades. O organigrama
valoriza a repartição das responsabilidades, tais como as relações hierárquicas entre os
órgãos.

A elaboração do organigrama assenta nos objectivos e actividades da mutualidade, assim
como na repartição dos papéis e na organização interna. Quando elabora o seu organi-
grama, a mutualidade deve ter em conta as seguintes considerações:
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As principais responsabilidades da CS 
● Verificar que os actos dos órgãos da mutualidade

estão em conformidade com os estatutos e com o
regulamento interno e que não são contrários às
leis e regulamentos em vigor no país.

● Controlar a execução das decisões da AG.

● Chamar a atenção dos órgãos responsáveis sobre
as irregularidades que possam ter sido cometidas e
propor medidas ou novos procedimentos para
evitar a sua repetição.

● Acolher as queixas dos aderentes, relativas aos
serviços oferecidos, e remetê-las ao órgão ou à
pessoa competente para as remediar.

● Exigir à pessoa ou ao órgão competente a
execução de uma tarefa não cumprida ou mal
cumprida e obrigá-lo a aplicar os procedimentos
correctos.

● Examinar e controlar a elegibilidade dos aderentes
que participem na AG.

Em matéria de gestão
● Controlar a exactidão da contabilidade e a

regularidade das operações financeiras:

– verificar a escrituração dos documentos
contabilísticos;

– confrontar os diferentes 

– documentos;

– fazer o inventário da caixa;

– preencher as fichas de controlo.

● Controlar a boa utilização dos documentos de
gestão das adesões, das quotizações e das
prestações.

● Controlar o bom andamento dos mecanismos de
acompanhamento.

A CS, eleita pela AG, tem como mis-
são controlar a execução das deci-
sões tomadas por esta e garantir um
eficaz funcionamento dos diversos
órgãos da mutualidade, além da
AG.

Mesmo nas mutualidades com dimen-
são relativamente pequena ou de
recente criação, é indispensável
designar pelo menos uma pessoa
que, após apropriada formação,
examinará de perto as peças justifica-
tivas e os registos contabilísticos.



● o organigrama deve representar as relações hierárquicas e de colaboração que exis-
tem entre os diferentes órgãos;

● o organigrama de uma mutualidade depende, principalmente, da sua especificidade,
do seu ambiente socioeconómico e dos hábitos locais em matéria de organização. Os
órgãos podem diferir de uma mutualidade para outra, mas devem permitir uma gestão
democrática;

● os órgãos são constituídos em função das actividades previstas e dos recursos da
mutualidade, assim como da sua configuração. Uma mutualidade de grande dimensão,
estruturada em vários níveis (aldeia, comunidade e região, por exemplo) terá um orga-
nigrama mais complexo que uma pequena mutualidade aldeã;

● os órgãos e os diferentes postos identificados são concebidos independentemente das
pessoas que serão eleitas e chamadas a ocupá-los.

Exemplo

Uma mutualidade de saúde intervém em diversas aldeias e lugares. Os seus principais objectivos
são:

● cobrir as despesas de saúde dos beneficiários no centro de saúde comunitário e no hospital regio-
nal;

● favorecer o acesso aos medicamentos e aos cuidados de base. 

Para atingir estes objectivos, a mutualidade cobre parcialmente as consultas ambulatórias, as despesas
de maternidade, os pequenos internamentos no centro de saúde e os internamentos no hospital provin-
cial. Ela associa-se a um programa de desenvolvimento local que tem como uma das suas actividades
a de formar agentes de saúde da aldeia, encarregados de ministrar cuidados de base, orientar os
doentes para os serviços de saúde e distribuir medicamentos.

Sendo limitados os meios financeiros e humanos da mutualidade, esta decide implementar um redu-
zido número de órgãos, separando as suas duas actividades: seguro e formação dos agentes de
saúde.

O seu organigrama é muito simples e apresenta as seguintes particularidades:

● a AG anual é o órgão soberano da mutualidade. Ela reúne os aderentes das aldeias e lugares. As
autoridades locais assim como representantes das formações médicas cobertas e do programa de
desenvolvimento local são igualmente convidados. Dadas as dificuldades para reunir todos os ade-
rentes, uma grande parte das atribuições da AG é delegada no CA, cujos membros têm principal-
mente por função representar os aderentes do seu agrupamento mutualista;

● em cada aldeia é constituído um agrupamento mutualista que é dirigido por uma Assembleia Men-
sal dos Aderentes da aldeia. Esta assembleia reúne no momento do pagamento mensal das quoti-
zações;

● em cada agrupamento, uma repartição com três membros colecta as quotizações e reagrupa os
atestados de cuidados dos beneficiários;
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● a gestão da mutualidade é assegurada por um CA que é uma assembleia dos membros das repar-
tições dos agrupamentos da aldeia (pelo menos dois dos membros de cada “bureau”) e é mensal,
após as organizadas nas aldeias. Os representantes dos agrupamentos da aldeia depositam as
quotizações e os atestados de cuidados, controlam as facturas dos prestadores de serviços e discu-
tem os eventuais problemas assinalados pelos aderentes durante as assembleias das aldeias;

● a fim de marcar a distinção entre as suas duas actividades, a mutualidade implementou duas comis-
sões executivas:

– uma Comissão de Gestão dos Seguros ocupa-se da gestão quotidiana da actividade de seguros
da mutualidade;

– uma Comissão de Gestão supervisiona os agentes de saúde e zela pelo seu aprovisionamento
em medicamentos; 

● a mutualidade apoia a instalação de um agente de saúde em cada aldeia onde ele intervém. Este
colabora com o agrupamento mutualista mas fica sob a responsabilidade directa da Comissão de
Gestão dos Agentes de Saúde da mutualidade. Os agentes de saúde reúnem-se uma vez por mês
na sede da mutualidade. O médico do centro de saúde comunitário e representantes do programa
de desenvolvimento local são muitas vezes convidados a assistir àquelas reuniões na qualidade de
conselheiros técnicos;

● uma Comissão de Supervisão, constituída por três pessoas, controla o funcionamento dos outros
órgãos (CA e CE), a conformidade dos actos da mutualidade com os estatutos e com o regula-
mento interno, assim como a escrituração dos diferentes documentos de gestão. O programa de
desenvolvimento local, com o qual a mutualidade colabora, realiza em cada ano um controle
externo e apoia a mutualidade na elaboração das suas contas anuais.

O organigrama da mutualidade pode ser apresentado do seguinte modo:
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A repartição das tarefas

A gestão de uma mutualidade de saúde assenta num certo número de funções. Estas rea-
grupam múltiplas tarefas, repartidas por diferentes agentes.

Para realizar esta repartição de tarefas, é preciso, previamente, identificar claramente
todos os agentes chamados a intervir no funcionamento da mutualidade. É necessário,
igualmente, observar algumas regras:

● os lugares de decisão, os de execução e os de controlo devem ser separados;

● devem ser claramente definidas as responsabilidades;

● a carga de trabalho deve ser bem equilibrada entre os diferentes agentes, sobretudo no
seio da mutualidade;

● deve ser assegurada a cada agente a formação necessária para a realização das tarefas.

Este capítulo passa em revista os agentes possíveis do funcionamento de uma mutualidade
de saúde. Apresenta ferramentas úteis para repartir as tarefas entre esses agentes. Por fim,
apresenta algumas considerações relativas às necessidades de formação destas últimas.

2.1 Os intervenientes na vida de uma mutualidade de
saúde

A organização, o funcionamento e a vida de uma mutualidade de saúde assentam num
certo número de intervenientes entre os quais se tecem relações sociais, económicas, finan-
ceiras e técnicas.

Os aderentes
A vida da mutualidade assenta na participação activa dos aderen-
tes que, por sua vez, são responsáveis e gestores da sua organiza-
ção. O papel dos aderentes, eleitos ou não, é pois importante e
não deve ser negligenciado.

Os membros do CA, da CE e da CS
São eleitos entre os aderentes e asseguram as funções de adminis-
tração e gestão da mutualidade, assim como as responsabilidades
que lhes estão associadas.

As suas funções são voluntárias, o que coloca problemas quando
alguns têm uma pesada carga de trabalho (noutros termos: “o volun-
tariado não é sinónimo de sacrifício”). A mutualidade deve zelar por
uma equilibrada repartição da carga de trabalho e assegurar a
cada responsável boas condições de trabalho, no interesse de
todos os aderentes.

O pessoal assalariado ou indemnizado
Quando uma mutualidade dispõe de suficientes meios financeiros e
quando o número de aderentes e a importância das actividades o
justificam, a mutualidade pode recorrer a pessoal remunerado. Este

Os intervenientes
internos
da mutualidade
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pessoal apenas assegura funções executivas, no interior de lugares
precisos, com tarefas bem definidas e fica sob a responsabilidade e
o controlo dos membros do CA e da CE.

O pessoal voluntário
Não se trata de aderentes eleitos, mas de pessoas que realizam, de
forma permanente ou ocasional, certas actividades em benefício da
mutualidade.

Estas pessoas podem, por exemplo, participar nas acções de ani-
mação e informação da população ou ajudar na organização das
AG (preparação das salas, etc.).

Os prestadores de cuidados
Os prestadores de cuidados desempenham um papel importante,
pois o seu comportamento face aos mutualistas, a qualidade dos
seus serviços, o respeito pelos contratos, etc., condicionarão em
grande parte o bom funcionamento da mutualidade. Igualmente,
desempenham um papel em certas funções de gestão, em especial
no tratamento dos pedidos de comparticipação.

Os prestadores de serviços
Trata-se do conjunto das estruturas de serviços - gabinetes contabilís-
ticos, estruturas de formação, etc. que, através de remunerações,
podem intervir no funcionamento da mutualidade.

Igualmente pode incluir-se nesta categoria as instituições financeiras
cujos serviços têm uma incidência no funcionamento da mutualidade
(possibilidade de abertura de contas múltiplas, de pagamento por
cheque e transferências bancárias, etc.).

A assistência técnica
Uma mutualidade pode beneficiar de uma assistência técnica, geral-
mente não remunerada, que pode provir:

✔ de mutualidades de outras regiões ou países, de programas de
desenvolvimento, de ONG, de organizações internacionais, de
agências de cooperação, etc.;

✔ de estruturas sanitárias; estas podem apoiar a promoção de mu-
tualidades de saúde na sua zona de acção;

✔ de diversas estruturas locais (administrativas, religiosas, tradicio-
nais, etc.), que muitas vezes intervêm na sensibilização e na cir-
culação da informação.

As uniões e federações de mutualidades
As uniões e/ou federações trazem, igualmente, às mutualidades ser-
viços técnicos e financeiros. As mutualidades são membros destas
organizações; participam na sua administração e gestão.

Os intervenientes
externos
à mutualidade
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O Estado
O Estado desempenha diversos papéis junto das mutualidades, con-
soante os contextos. Tem a seu cargo, geralmente, a definição e a
aplicação do quadro institucional e legislativo, a regulamentação e o
controlo das actividades. Pode participar na difusão de informações
sobre as mutualidades, favorecer a concertação entre mutualidades
num plano nacional ou regional, subvencionar o financiamento, etc.

Os intervenientes de uma mutualidade de saúde (sistema de pagamento por
terceiros)

2.2 O quadro de funções

O quadro de funções tem uma dupla utilidade:

● aquando do processo de arranque da mutualidade, ele facilita a definição da organiza-
ção e da repartição das tarefas entre os diferentes intervenientes;

● no decorrer da evolução da mutualidade e periodicamente, permite avaliar a funcionali-
dade da organização e a repartição das tarefas.
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Distinguem-se dois “tipos” de quadros de funções.

● O quadro de funções teórico10

O quadro de funções teórico, construído na base dos documentos e textos em vigor
(estatutos, regulamento interno, manual de procedimentos, etc.) permite visualizar a
forma como a mutualidade foi concebida e como deveria funcionar.

A elaboração do quadro de funções teórico apresenta várias importantes vantagens
(sobretudo quando se torna assunto das sessões de trabalho que reúnem mutualistas,
prestadores de cuidados e outros agentes):

✔ detalhando as tarefas, os mecanismos, até mesmo os documentos, que serão
utilizados, a construção do quadro de funções favorece uma boa compreensão
do funcionamento da mutualidade e das tarefas que cada um terá que cumprir;

✔ a elaboração do quadro de funções é útil para lançar as bases do regulamento
interno da mutualidade e dos contratos com os prestadores de cuidados;

✔ o quadro de funções teórico servirá de base para a avaliação do funcionamento
no plano organizacional.

● O quadro de funções real
O quadro de funções real permite analisar a distribuição das tarefas tal como ela é
efectivamente assegurada no interior da mutualidade. O seu preenchimento não deve,
pois, ser feito na base de textos regulamentares, mas a partir das práticas observadas
na realidade Esta análise deve fazer ressaltar a funcionalidade dos diversos órgãos e
as efectivas responsabilidades dos diferentes agentes. É conveniente:

✔ verificar a existência de cada interveniente para cada função que figure nos
quadros de funções;

✔ identificar eventuais disfunções nos procedimentos e atribuições (duplicações nas
responsabilidades, cruzamento vertical e horizontal de responsabilidade, etc.);

✔ apreciar a perenidade do dispositivo de gestão, isto é, examinar em que medida
as funções e as tarefas são asseguradas por intervenientes que não estejam para
se retirar.

O quadro de funções real deve ser confrontado com o quadro de funções teórico.
Trata-se de evidenciar os desvios entre a distribuição das tarefas previstas nos textos e
a constatada na realidade. A análise assentará em:

✔ desvios entre o que foi previsto e o que foi efectuado;

✔ a pesquisa da origem desses desvios;

✔ a apreciação das consequências dos desvios no bom funcionamento da
mutualidade.

A análise dos desvios entre os dois quadros oferece uma primeira apreciação do
funcionamento organizacional da mutualidade.
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● Apresentação

Esses dois quadros são apresentados do mesmo modo:

✔ os diferentes intervenientes internos e externos à mutualidade figuram numa
coluna;

✔ as tarefas a desempenhar são listadas na horizontal. São repartidas por catego-
rias; por exemplo, o tratamento das adesões, a comparticipação nas despesas
de saúde, etc.

No quadro da apresentação modelo de um quadro de funções, é colocada uma cruz
na intersecção da linha de uma tarefa com a coluna do respectivo interveniente. Pode
ser aplicada uma maior precisão, substituindo aquela cruz por símbolos tais como: – –
(implicação muito fraca), – (implicação fraca), + (implicação importante), + + (implica-
ção muito importante), a fim de precisar a importância da intervenção de cada interve-
niente na realização de uma dada tarefa.

É possível uma outra apresentação para o quadro de funções teórico: as cruzes são
substituídas por uma breve descrição das actividades ligadas a uma tarefa (“colecta
das quotizações”, “convocação das reuniões”, etc.). É igualmente possível fazer
aparecer os documentos utilizados e ligar as diferentes actividades com setas, a fim de
esquematizar as diferentes etapas de realização.

● Regras de utilização
✔ Para uma maior precisão, é possível detalhar certos órgãos da mutualidade. Por

exemplo, a comissão executiva pode ser subdividida em três colunas: Presidente,
Secretário e Tesoureiro. Este nível de detalhe é útil no caso dos órgãos mais acti-
vos da mutualidade.

✔ As tarefas devem ser apresentadas numa ordem lógica, por exemplo, segundo
uma ordem cronológica.

✔ É importante implicar os principais intervenientes externos na elaboração do
quadro de funções teórico.

✔ Quando é utilizado como ferramenta da avaliação, o quadro de funções deve
permitir animar as discussões sobre a realização das tarefas, as dificuldades
encontradas, etc.

Exemplo

Uma associação de apoio a agrupamentos femininos de uma comunidade decide promover a criação
de uma mutualidade de saúde. Um grupo de trabalho, constituído por representantes dos agrupamen-
tos, assim como de animadoras da associação, definiu as prestações e identificou os prestadores de
cuidados. Para definir a organização e o funcionamento da mutualidade, o grupo de trabalho reúne-
se com os prestadores. Após esta reunião, são finalizados os documentos reguladores do funciona-
mento da mutualidade. Na base desses documentos, é elaborado o seguinte quadro de funções teó-
rico (apenas uma parte das tarefas é aqui apresentada):
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Quadro de funções teórico
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Quadro de funções real

Após um ano de funcionamento, a mutualidade, com o apoio da associação, realiza uma primeira
avaliação da sua organização. Para isso, é elaborado um quadro de funções real que se apresenta
do seguinte modo:



2.3 A formação dos intervenientes da mutualidade de
saúde

A formação desempenha um importante papel no funcionamento de uma mutualidade de
saúde. Os diferentes intervenientes devem dispor das competências necessárias ao cumpri-
mento das suas tarefas. A formação permite aumentar os desempenhos das mutualidades e
resolver certos bloqueamentos. A formação não é, contudo, a resposta a todos os proble-
mas. Alguns destes resultam de uma má definição ou repartição das tarefas, da desmotiva-
ção dos responsáveis, de uma má comunicação, etc.

Para cumprir o seu papel, a formação deve, acima de tudo, ser operacional, isto é, fazer
chegar no momento oportuno, conhecimentos que correspondam às necessidades dos
intervenientes e adaptados à especificidade da mutualidade de saúde.
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Legenda:
+ implicação importante
++ implicação muito importante

Este quadro de funções real faz ressaltar uma maior importância de intervenção da associação no
funcionamento da mutualidade do que a prevista. A associação realiza, por meio das suas
animadoras, uma parte das tarefas ligadas ao tratamento das adesões e à contabilidade,
normalmente entregues à CE.

As causas desta situação, evocadas na AG são as seguintes:

● os membros da CE ainda dominam mal as ferramentas contabilísticas. Será, pois, necessário
completar a sua formação;

● o tratamento das adesões requer uma importante carga de trabalho e deslocações mensais a
todos os agrupamentos, que estão dispersos no conjunto da comunidade. Os membros da CE
demonstram rapidamente a sua incapacidade em realizar esta tarefa; muito exigente em termos
de tempo e de deslocações. Também as animadoras, que visitam regularmente aqueles
agrupamentos, são obrigadas a realizar uma parte das tarefas de colecta e do registo das
quotizações, do registo das adesões e do reagrupamento dos atestados de cuidados.

A carga de trabalho atribuída à CE é demasiado importante e os seus membros, aquando da
AG, mostraram-se fortemente desmotivados. Após debate, foi decidido utilizar os agrupamentos e
integrá-los no organigrama da mutualidade. Doravante eles desempenharão um papel activo na
colecta, no registo das quotizações (que deverão depositar na mutualidade), nas adesões e na
recuperação dos atestados de cuidados. A CE vê-se assim aliviada de uma parte do seu trabalho
e poderá dedicar-se à gestão de forma mais importante.

No final desta AG, foram estabelecidos um novo organigrama e um quadro de funções teórico. Do
mesmo modo, os estatutos foram modificados, a fim de integrarem os agrupamentos como agentes
activos da mutualidade.



É pois importante para uma mutualidade identificar, num dado estado do seu processo de
desenvolvimento, as necessidades de formação dos diferentes agentes.

As necessidades de formação correspondem ao desvio entre os
conhecimentos actualmente disponíveis e os necessários ao bom fun-
cionamento da mutualidade.

Este desvio modifica-se ao longo do tempo, em função da evolução
da mutualidade (crescimento, tipos de serviços, etc.), da substituição
dos membros dos órgãos, da entrada em vigor de um novo quadro
institucional e legislativo, etc. Por conseguinte, deve ser periodica-
mente avaliado.

As necessidades podem ser identificadas:

✔ por um lado, a partir da percepção que delas tenham os pró-
prios intervenientes;

✔ por outro, a partir das avaliações realizadas periodicamente
que permitem detectar as insuficiências e as necessidades de
conhecimento.

O organigrama e o quadro de funções mostram que todos os interve-
nientes implicados no funcionamento de uma mutualidade de saúde
não têm as mesmas responsabilidades nem as mesmas tarefas a
desempenhar. Consequentemente, não é útil organizar sessões regu-
lares de formação dirigidas simultaneamente ao conjunto dos interve-
nientes. Pelo contrário, é necessário desenhar um programa de forma-
ção adaptado às necessidades específicas da cada interveniente.

Os aderentes
Os aderentes estão directamente relacionados pela gestão da sua mu-
tualidade, pois eles são, simultaneamente, o segurador e os segurados.

O princípio de democracia participativa apenas é possível se os
aderentes conhecem e compreendem a organização e o funciona-
mento da sua mutualidade. Devem também dispor de todas as infor-
mações necessárias às tomadas de decisões nas AG.

Cada aderente deve também conhecer e dominar as modalidades
de comparticipação nas despesas de saúde.

Para uma maior eficácia da mutualidade é igualmente importante
organizar acções de educação na área da saúde.Com efeito,
estas favorecem uma melhor prevenção dos riscos de doença e
uma utilização racional dos serviços de saúde.

Dado o geralmente elevado número de aderentes, é difícil organizar
reuniões de formação em sua intenção. São mais adaptadas para
esse fim sessões de sensibilização, de animação e de informação.

Os eleitos (no interior do CA, da CE e da CS)
Os eleitos deveriam dispor de todas as competências e conheci-
mentos requeridos para o bom funcionamento da mutualidade. Con-
tudo, é preciso distinguir vários aspectos.

A adaptação da
formação às 
necessidades dos 
intervenientes
internos da
mutualidade

A identificação das
necessidades de
formação

Parte II • A organização administrativa de uma mutualidade de saúde 43



✔ Quando a mutualidade dispõe de um gestor assalariado, os
membros dos órgãos executivos e de controlo devem dispor das
competências necessárias para supervisionar e controlar o fun-
cionamento.

✔ Quando ela beneficia dos serviços de uma estrutura externa (serviço
técnico de uma união, gabinete contabilístico, ONG, etc.), os elei-
tos devem dispor, pelo menos, das necessárias competências para:

– desempenhar as operações de base em matéria de registo das
informações: adesões, prestações, quotizações e outras opera-
ções;

– interpretar as contas anuais e os dados do acompanhamento,
especialmente o “painel de bordo”.

✔ Quando a mutualidade não pode contratar um gestor nem benefi-
ciar de um dispositivo de gestão assistida, os eleitos devem ser
capazes de dominar toda a gestão da sua organização. Contudo,
é pouco realista considerar, por exemplo, a formação de um tesou-
reiro na contabilidade por partidas dobradas se este não tem
conhecimentos básicos nessa matéria. Isso é tanto mais verdade
numa mutualidade em que a rotação dos responsáveis geralmente
é importante. Numa tal situação, a formação deve visar o domínio
pelos eleitos de um sistema simplificado de gestão.

Em todos os casos, todos os eleitos devem, igualmente, dispor de
uma formação nas áreas de planificação, de avaliação e de ani-
mação.

O pessoal assalariado
O pessoal assalariado é normalmente recrutado em função das suas
competências que devem corresponder às necessidades da mutuali-
dade.

Não obstante, pessoal formado na gestão das mutualidades de
saúde é ainda raro na maioria dos países em via de desenvolvi-
mento. O conhecimento da gestão de empresas não é suficiente.
Com efeito, é preciso conhecer a especificidade das mutualidades,
tais como as técnicas próprias do seguro. Portanto, o pessoal assala-
riado deverá beneficiar frequentemente de uma formação em simultâ-
neo sobre os princípios mutualistas e sobre a gestão dos seguros.

Os estatutos e o regulamento interno

Os estatutos e o regulamento interno desempenham várias papeis:

● fixar as regras que regem a organização e o funcionamento da mutualidade, assim
como, as responsabilidades dos órgãos e do conjunto dos intervenientes;

● concretizar a existência e a autonomia da mutualidade no plano institucional, por forma
a fazê-la adquirir um reconhecimento face a terceiros e uma cobertura jurídica para
conduzir as suas actividades;
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● estabelecer as obrigações recíprocas entre os aderentes e a sua mutualidade e, assim,
constituir um controlo colectivo.

3.1 Os Estatutos

Os Estatutos são um conjunto de artigos voluntariamente adoptados pelos aderentes11, a
fim de definir os seus direitos e deveres, a organização da mutualidade, a articulação
entre os diferentes órgãos e as suas atribuições. 

Os Estatutos desempenham vários importantes papéis.

● Fixam os objectivos e as regras relativas à organização e ao funcionamento da
mutualidade.
Os Estatutos indicam especialmente:

✔ as disposições que garantem o funcionamento democrático e solidário da
mutualidade;

✔ a repartição das funções entre os diferentes órgãos e as suas respectivas
responsabilidades;

✔ as tarefas dos Administradores e Gestores, tais como o Presidente, o Secretário, o
Tesoureiro, etc.

● Conferem à mutualidade o carácter de organização legalmente reconhecida
Quando os Estatutos são aprovados pelas competentes autoridades, a mutualidade de
saúde adquire uma personalidade moral legalmente reconhecida. A partir daí, ela
pode, entre outras:

✔ abrir contas bancárias;

✔ realizar contratos: relações com os prestadores de cuidados, empréstimos,
arrendamentos, parcerias com outras organizações, etc.

● Imprimem o ritmo aos principais momentos da vida institucional da mutualidade
Os Estatutos regulam:

✔ a condução das AG;

✔ o estabelecimento dos relatórios de actividades;

✔ a apresentação e a aprovação dos relatórios de actividades e das situações
financeiras (conta de resultados e balanço);

✔ a renovação dos responsáveis e dos membros dos diferentes órgãos.

● Constituem, para os aderentes, uma garantia dos seus direitos às prestações da
mutualidade
A mutualidade de saúde distingue-se dos outros sistemas de seguro pelo facto de ser o
aderente, ao mesmo tempo, gestor e beneficiário do seguro. Noutros termos, é, ao
mesmo tempo, segurador e segurado.

Consequentemente, e de forma diferente dos outros sistemas de seguro, a mutualidade
não pode realizar contratos com os seus aderentes (não se pode realizar um contrato
consigo mesmo).
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Os Estatutos constituem, desde logo, um contrato colectivo que determina os direitos e as
obrigações dos aderentes e da mutualidade.

As grandes linhas dos Estatutos são condicionadas pelo quadro ins-
titucional e legal no qual se inscreve a mutualidade. Podem apresen-
tar-se duas situações.

✔ Em certos países, existe uma lei que rege as mutualidades de
saúde. Quando existe, essa lei estabelece, especialmente,
Estatutos – tipo, aos quais as mutualidades devem adequar-se.

✔ Na maioria dos países, não existe legislação específica para as
mutualidades de saúde. Estas adoptam Estatutos adequados aos
textos legislativos ou regulamentares relativo às associações, às
cooperativas e a outras organizações com fins não lucrativos.

Os Estatutos são elaborados na base:

✔ dos princípios fundamentais da mutualidade;

✔ das necessidades e dos desejos dos aderentes;

✔ dos objectivos aos quais a mutualidade se obriga.

O conteúdo dos Estatutos, geralmente, articula-se nas seguintes rubri-
cas:

✔ a sede social;

✔ o objectivo da mutualidade;

✔ as condições e as formas de adesão, de irradiação e de exclu-
são dos aderentes; 

✔ a composição dos órgãos da mutualidade, a forma da eleição
dos seus membros, a natureza e a duração dos seus mandatos,
as condições de voto na AG;

✔ as obrigações e os direitos dos aderentes e do conjunto dos be-
neficiários;

✔ as formas de emprego e levantamento dos fundos;

✔ as condições da dissolução voluntária da mutualidade e da sua
liquidação.

Quando existe legislação que reja as mutualidades de saúde, os
Estatutos-tipo, aos quais as mutualidades devem adequar-se, geral-
mente comportam:

✔ as disposições obrigatórias relativas aos princípios próprios da
acção mutualista;

✔ as disposições facultativas que a mutualidade pode escolher ou
adaptar em função das suas necessidades;

✔ uma parte relativa às disposições próprias da mutualidade, refe-
rentes às quotizações e às prestações.

O conteúdo
dos Estatutos
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Os estatutos são adoptados e modificados pela AG. Seguidamente
são registados junto da competente autoridade legal. É também
importante não os elaborar de forma muito detalhada. Cada modifi-
cação a introduzir necessitaria com efeito de reunir a AG em sessão
extraordinária e fazer as modificações ao nível do registo legal. Por
conseguinte os estatutos não abordam senão os pontos essenciais e
são complementados por um regulamento interno mais facilmente
modificável.

Exemplo

O sindicato dos proprietários do ciclo-táxis de Kenlodar decide criar uma mutualidade de saúde a
favor dos seus aderentes, de todos os membros da profissão na cidade e das suas famílias, o que
representa um público-alvo de mais de 40.000 pessoas.

O sindicato dispõe de um edifício no interior do centro artesanal da cidade e disponibiliza um local
para a mutualidade. Esta é, contudo, totalmente independente do sindicato mesmo que este forneça
apoios como por exemplo na área de gestão. 

Por outro lado, a mutualidade trabalha com uma rede de formações sanitárias distribuídas por toda
a cidade e que já dispõem de acordo com o sindicato, que prevê uma redução de 10% nas tarifas
a favor dos proprietários dos ciclo-táxis.

Quando da AG constituinte, foram adoptados os seguintes estatutos (o regulamento interno é apresen-
tado mais adiante).

ESTATUTOS DA MUTUALIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DE CICLO-TÁXIS DE
KENLODAR12

Titulo1 Disposições gerais

Capítulo 1 Formação e objectivos da mutualidade

Artigo 1 É estabelecida em Kenlodar uma mutualidade de saúde denominada “Mutualidade
dos proprietários de ciclo-táxis de Kenlodar”.

A sua sede social é o edifício do sindicato dos proprietários de ciclo-táxis – secção
de Kenlodar, situada no centro artesanal de Kenlodar, na estrada de Sagirya.

A mutualidade dos proprietários de ciclo-táxis de Kenlodar tem por objectivo condu-
zir, em favor dos seus beneficiários, acções de previdência, de entre – ajuda e de
solidariedade visando:

● a prevenção do risco de doença e a compensação das suas consequências;

● a protecção da infância e da família. 

Artigo 2 Podem ser beneficiários da mutualidade os proprietários de ciclo-táxis de Kenlodar
assim como os membros das suas famílias. Estes últimos beneficiam das vantagens da
mutualidade na qualidade de pessoas a cargo.

Capítulo 2 Composição da mutualidade e condições de admissão

Artigo 3 A mutualidade é composta por aderentes participantes e aderentes associados:
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● o estatuto de aderente participante está reservado aos proprietários de ciclo-táxis
que dispõem de licença passada pela subperfeitura de Kenlodar. A adesão à
mutualidade não é condicionada á adesão ao sindicato dos proprietários de
ciclo-táxis de Kenlodar;

● o estatuto de aderente associado está reservado ao conjunto de proprietários de
ciclo-táxis ou aos seus filhos com mais de 18 anos, que desejam manter a sua
adesão à mutualidade após a morte do titular (com a condição de que este último
tenha sido proprietário de ciclo-táxis e aderente participante da mutualidade).

Artigo 4 Os aderentes são admitidos após terem preenchido um formulário de pedido de ade-
são. Esta admissão é ratificada pelo Conselho de Administração (CA) nas semanas
seguintes ao cumprimento desta formalidade e antes do final do período de observa-
ção ao qual é submetido qualquer novo aderente.

Artigo 5 A mutualidade não pode, para a filiação dos seus aderentes, nem recorrer a interme-
diários comissionados nem atribuir remunerações em função do número de aderentes
ou das quotizações pagas.

Capítulo 3 Administração

Secção 1 Os órgãos administrativos da mutualidade

Parágrafo 1 O conselho de administração (CA)

Artigo 6 A mutualidade é administrada por um CA composto por 21 aderentes eleitos pela
AG. Os aderentes elegíveis devem ter as suas quotizações em dia. Os membros que
saem são reelegíveis.

Artigo 7 Os membros do CA são eleitos por 3 anos e são renovados em um terço todos os
anos. O primeiro conselho resulta de um sorteio para determinar a ordem pela qual
os membros são submetidos à reeleição.

Artigo 8 O CA reúne sempre que é convocado pelo presidente e, pelo menos, uma vez por tri-
mestre. O conselho não pode deliberar de forma válida se a maioria dos seus mem-
bros não estiver presente na sessão. As decisões são tomadas por maioria simples.
Em caso de igualdade o voto do presidente é preponderante.

Cada reunião do CA origina a redacção de uma acta, aprovada pelo conselho na
sessão seguinte e é guardada pelo secretário.

Artigo 9 Por decisão do CA os membros do conselho podem ser declarados demissionários
das sua funções no caso de faltas sem justificação a três sessões, no decurso do
mesmo ano.

Artigo 10 As funções dos membros não são remuneradas. Contudo, as despesas de desloca-
ção ou de estadia ocasionadas pelas suas funções podem ser reembolsadas desde
que justificadas. 

Parágrafo 2 O “bureau” executivo

Artigo 11 É constituído no seio do CA um “bureau” executivo que compreende um presidente,
um vice-presidente, um tesoureiro, um tesoureiro-adjunto, um secretário e um secretá-
rio-adjunto.

Artigo 12 O presidente e os membros do “bureau” executivo são eleitos todos os anos pelo CA
no decurso da primeira reunião que se segue à AG anual.
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Parágrafo 3 A assembleia-geral (AG)

Artigo 13 Os aderentes reúnem-se em AG uma vez por ano por ano por convocação do CA.
Em caso de urgência, o presidente pode convocar uma AG extraordinária. A ordem
do dia é fixada pelo CA e deve ser comunicada aos aderentes em simultâneo com a
convocação.

Artigo 14 Para deliberar de forma válida, a AG deve ser composta pelo menos por um quarto
dos aderentes. As decisões são tomadas por maioria simples dos aderentes presen-
tes. Contudo, a maioria requerida é de dois terços dos aderentes presentes, quando
as decisões são relativas à modificação dos estatutos, à fusão da mutualidade com
outro agrupamento, à modificação dos seus serviços, à aquisição de imóveis para a
instalação dos seus serviços e das suas acções sociais.

Secção 2 As atribuições dos diferentes órgãos da mutualidade

Parágrafo 1 A assembleia-geral

Artigo 15 A AG delibera sobre os relatórios que lhe são apresentados e toma resolução sobre
as questões que lhe são submetidas pelo CA. Pronuncia-se sobre o relatório de activi-
dades e a apreciação da gestão financeira do CA. A AG é a única competente
para:

● eleger os membros do CA;

● decidir quanto à modificação dos estatutos;

● estabelecer e modificar o regulamento interno;

● pronunciar-se sobre a fusão, cisão ou dissolução da mutualidade;

● decidir sobre a aquisição, a construção ou a adaptação de imóveis para instala-
ção dos seus serviços ou das suas obras sociais;

● decidir quanto à venda desses imóveis.

Parágrafo 2 O conselho de administração

Artigo 16 O CA dispõe, para a administração e a gestão da mutualidade, de todos os pode-
res que não estão expressamente reservados à AG pelos presentes estatutos.

Artigo 17 O conselho pode delegar, sob a sua responsabilidade e o seu controle, uma parte
dos seus poderes seja ao “bureau” executivo, seja ao presidente, seja a uma ou
várias comissões temporárias cujos membros são escolhidos entre os administradores.

Parágrafo 3 O presidente, o secretário e o tesoureiro

Artigo 18 O presidente zela pela regularidade do funcionamento da mutualidade, em conformi-
dade com os estatutos. Preside ás reuniões do CA e às assembleias gerais nas quais
assegura a ordem e as políticas. Assina todos os actos e deliberações e representa a
mutualidade na justiça e em todos os actos da vida civil. O vice-presidente secunda o
presidente, e no caso de impedimento deste, substitui-o com os mesmos poderes e em
todas as suas funções.

Artigo 19 O secretário é encarregado das convocações, a redacção das actas, da correspon-
dência, da conservação dos arquivos assim como da escrituração dos documentos
de registo das adesões. O secretário adjunto secunda o secretário e, no caso de
impedimento deste, substitui-o com os mesmos poderes e em todas as suas funções.
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Artigo 20 O tesoureiro deposita em caixa as receitas e realiza os pagamentos. Escritura os
livros da contabilidade e os registos de quotizações e das prestações. É responsável
pelos fundos. O tesoureiro adjunto secunda o tesoureiro e, no caso de impedimento
deste, substitui-o com os mesmos poderes e em todas as suas funções.

Secção 3 A comissão de supervisão (CS)

Artigo 21 Em cada ano é eleita pela AG uma CS entre os aderentes não administradores.
É constituído por três membros assistidos pelo contabilista do sindicato dos proprie-
tários de ciclo-táxis de Kenlodar. Verifica a regularidade das operações contabilísti-
cas, controla a escrituração da contabilidade, a caixa e as contas bancárias. Os
resultados dos seus trabalhos são consignados num relatório escrito, comunicado
ao presidente do CA, antes da AG e apresentado a esta. Este relatório é anexado
à acta da AG.

Secção 4 Disposições diversas

Artigo 22 Qualquer discussão política, sindical, religiosa ou estranha aos fins da mutualidade é
interdita nas reuniões do CA, da AG, do “bureau” executivo e das diferentes comis-
sões.

Capítulo 4 Organização financeira 

Artigo 23 As receitas da mutualidade são constituídas por:

● direitos de adesão e quotizações dos aderentes;

● doações e legados;

● subvenções acordadas com a mutualidade por estruturas privadas ou públicas;

● rendimentos dos fundos empregues ou depositados;

● produtos de festas, de colectas, etc., organizadas em proveito da mutualidade;

● multas.

Artigo 24 As despesas compreendem:

● as prestações acordadas com os beneficiários;

● os encargos com a gestão;

● os encargos requeridos pela organização e gestão das obras e dos serviços
sociais, eventualmente criados pela mutualidade.

Artigo 25 Os excedentes anuais são afectados em cerca de 50% na constituição de um fundo
de reserva. Esta antecipação deixa de ser obrigatória quando o montante dos fundos
de reserva atinge o equivalente a 9 meses de despesas totais da mutualidade efec-
tuadas durante o precedente ano.

Titulo 2 Obrigações para com a mutualidade

Capítulo 1 Direito de adesão 

Artigo 26 Os aderentes pagam um direito de adesão ao entrarem para a mutualidade. Este
direito é pago quando da inscrição do aderente e das pessoas a seu cargo.
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Capítulo 2 Quotização 

Artigo 27 Os aderentes participantes e associados obrigam-se a pagar uma quotização men-
sal. Esta soma é afectada à cobertura das prestações asseguradas directamente pela
mutualidade.

Título 3 Obrigações da mutualidade

Artigo 28 A mutualidade comparticipa com uma parte das despesas de saúde dos seus benefi-
ciários nas formações médicas com relação contratual com ela e em conformidade
com as condições fixadas no regulamento interno.

Artigo 29 Os aderentes com mais de três meses de atraso no pagamento das suas quotizações
não podem beneficiar daquelas prestações.

Artigo 30 O regulamento interno precisa as modalidades de comparticipação nas despesas de
saúde dos beneficiários da mutualidade.

Título 4 Disposições diversas

Capítulo 1 Adesão às uniões 

Artigo 31 A mutualidade pode aderir a uma ou a várias uniões, em tal circunstância a deci-
são pertence à AG. O CA elege, entre os aderentes, os delegados que representa-
rão a mutualidade na AG de cada uma daquelas uniões. O número e a duração
do mandato destes delegados são determinados pelos estatutos dessas organiza-
ções.

Capítulo 2 Regulamento interno, política e disciplina

Artigo 32 Um regulamento interno, estabelecido pelo CA e aprovado pela AG, determina as
condições de aplicação dos presentes estatutos. Apenas a AG pode alterar os estatu-
tos sob proposta do CA. Todos os aderentes são obrigados a isso se submeterem tal
como quanto aos estatutos. 

Capítulo 3 Demissão, erradicação, exclusão 

Artigo 33 Qualquer aderente pode deixar a mutualidade apresentando a sua demissão
ao CA.

Artigo 34 São erradicados os aderentes que já não preencham as condições às quais os pre-
sentes estatutos subordinam a adesão. A sua erradicação é decidida pelo CA.

Artigo 35 São igualmente erradicados os aderentes que não tenham pago as quotizações
durante seis meses.

A erradicação é precedida por uma intimação por escrito desde a expiração do
prazo fixado na precedente alínea deste artigo. A erradicação pode ser determinada
se o aderente não responder a essa intimação num prazo de 15 dias.

Pode ser acordada pelo CA com um aderente uma prorrogação quando haja prova
de que circunstâncias independentes da sua vontade o impediram de efectuar o
pagamento das suas quotizações.
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3.2 O regulamento interno 

O Regulamento Interno complementa os Estatutos e precisa um certo número de disposições
relativas ao funcionamento prático da mutualidade.

O Regulamento Interno não é um documento necessário ao reconhecimento oficial da
mutualidade. É, como o seu nome indica, um documento interno da mutualidade que
expõe e detalha as suas regras da organização e do funcionamento. Constitui, assim, um
documento de referência para fixar as responsabilidades de todos os titulares dos órgãos,
assegurar a boa gestão e o domínio das actividades.

O Regulamento Interno contém todas as cláusulas que precisam as
modalidades de funcionamento da mutualidade e que não constam
nos Estatutos. Essas cláusulas devem estar em conformidade com os
Estatutos.

O Regulamento Interno geralmente contém precisões sobre:

✔ as modalidades práticas de adesão;

✔ as modalidades de reunião do CA e da CE, assim como os pro-
cedimentos das AG (redacção das convocatórias, actas, etc.);

✔ as regras relativas às eleições dos titulares dos diferentes órgãos
(apresentação das candidaturas, voto, etc.);

O conteúdo
do regulamento
interno
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Artigo 36 Podem ser excluídos da mutualidade:

● os aderentes cuja conduta ou atitude é susceptível de conferir um prejuízo moral
à mutualidade;

● os aderentes que tenham causado aos interesses da mutualidade um prejuízo
voluntário e devidamente constatado (fraude, furto, etc.).

A exclusão é determinada pelo CA. Apenas se torna definitiva após ter sido
homologada pela AG seguinte à notificação do excluído. O aderente, cuja
exclusão foi determinada pelo CA, tem o direito, a seu pedido, de ser ouvido pela
AG e de apresentar os seus meios de defesa. 

Artigo 37 A demissão, a erradicação e a exclusão não conferem direito ao reembolso das
quotizações pagas.

Capitulo 4 Modificação dos Estatutos, fusão, dissolução, liquidação.

Artigo 38 Os Estatutos apenas podem ser modificados por proposta do CA.

As modificações votadas na AG apenas entram em vigor após terem sido
aprovadas pelo Ministério da Tutela das organizações mutualistas.

Artigo 39 A fusão da mutualidade com uma ou várias mutualidades é determinado na
sequência das concordantes deliberações da AG da mutualidade e do CA da
mutualidade absorvente. Torna-se definitiva após aprovação pelo Ministério da
Tutela das organizações mutualistas.

Artigo 40 A dissolução voluntária da mutualidade apenas pode ser determinada numa AG
extraordinária. Esta Assembleia deve reunir a maioria dos aderentes e a decisão
deve ser votada pela maioria de dois terços dos aderentes presentes.



✔ as modalidades de pagamento das quotizações;

✔ as modalidades de pagamento ou de reembolso das prestações;

✔ os procedimentos contabilísticos e financeiros (escrituração dos
documentos, peças justificativas, relatórios, segurança dos fun-
dos, acompanhamento, etc.).

O Regulamento Interno tem o mesmo carácter obrigatório que os
Estatutos, contudo com a condição de que o seu estabelecimento
tenha sido previsto nestes últimos e que os aderentes conheçam o
seu conteúdo.

Exemplo 

REGULAMENTO INTERNO DA MUTUALIDADE DOS PROPRIETÁRIOS
DE CICLO-TÁXIS DE KENLODAR

Título 1 Disposições gerais

Capítulo 1 Formação e objectivos da mutualidade

Artigo 1 A mutualidade dos proprietários do ciclo-taxis de Kenlodar tem por objectivos
promover a previdência, a entre-ajuda e a solidariedade, face aos riscos de doença
e favorecer a protecção da infância e da família.

Artigo 2 O presente Regulamento Interno complementa os Estatutos da mutualidade dos
proprietários de ciclo-táxis de Kenlodar. Todos os aderentes se obrigam a observá-lo,
tal como quanto aos Estatutos.

Capítulo 2 Composição da mutualidade e condições de admissão

Artigo 3 A mutualidade é composta por aderentes participantes e aderentes associados.

● O estatuto de aderente participante está reservado aos proprietários de ciclo-táxis
que beneficiam de licença passada pala sub-prefeitura de Kenlogar. Para aderir,
cada proprietário de ciclo-táxis deve apresentar-se na sede da mutualidade (edifí-
cio do sindicato dos proprietários de ciclo-táxis, centro artesanal de Kenlodar), no
horário de abertura, munido da sua licença da subprefeitura, a fim de preencher
um formulário de pedido de adesão. 

● O estatuto de aderente associado está reservado aos cônjuges ou aos filhos com
mais de 18 anos dos proprietários de ciclo-táxis falecidos, com a condição de que
estes tenham beneficiado do estatuto de aderente participante. Para beneficiar
desta adesão, o membro da família deve apresentar-se no escritório da mutuali-
dade no mês seguinte ao falecimento do proprietário de ciclo-táxis, a fim de formu-
lar a sua intenção de prolongar a adesão do beneficiário às pessoas a seu cargo.

Artigo 4 São possíveis as adesões durante todo o ano.

Artigo 5 A adesão de qualquer novo aderente é decidida pelo “bureau” executivo da
mutualidade na reunião seguinte à recepção do formulário de adesão devidamente
preenchido. Seguidamente, é preenchida uma ficha de adesão pelo Secretário da
mutualidade e o aderente deve liquidar o seu direito de adesão e a sua primeira
quotização.

As novas adesões são ratificadas pelo CA antes do final do período de observação,
cuja duração é fixada no artigo 17 deste Regulamento. Se a adesão é recusada
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13 UM = Unidade Monetária

pelo Conselho, o direito de adesão e a ou as primeiras quotizações são reembolsa-
das ao candidato. Se o Conselho não se pronunciou antes do final do período de
observação, a adesão é obrigatoriamente aprovada.

Capítulo 3 Administração 

Artigo 6 As eleições dos membros dos órgãos efectuam-se pelo sistema de braço levantado.

Artigo 7 O "bureau" executivo da mutualidade reúne-se na primeira sexta-feira de cada mês,
com excepção das sextas-feiras que se situem entre os dias 1 e 5 do mês. Neste
caso, a reunião tem lugar na segunda sexta-feira do mês. Cada reunião é objecto de
uma acta redigida e arquivada pelo Secretário.

Artigo 8 O CA reúne em cada trimestre sob convocatória do Presidente. Esta convocatória
precisa a data e a hora da reunião, assim como a ordem do dia.

Cada reunião é objecto de uma acta redigida e arquivada pelo Secretário.

Artigo 9 A AG reúne uma vez por ano sob convocatória do CA. A convocatória para a AG é
afixada na sede da mutualidade, assim como no painel de afixação do edifício do
sindicato e na entrada do centro artesanal com a antecedência de, pelo menos,
quinze dias. Esta convocatória deve apresentar a ordem do dia da AG.

Qualquer aderente pode pedir a inscrição de um assunto no quadro dos assuntos
diversos, durante o intervalo de tempo entre a afixação da convocatória e a realiza-
ção da AG.

Capítulo 4 Funcionamento 

Artigo 10 O "bureau" executivo assegura a gestão quotidiana da mutualidade. Dispõe de
um local na sede do sindicato dos proprietários de ciclo-táxis de Kenlodar e asse-
gura uma permanência (de15 a 17 horas) de segunda-feira a sexta-feira.
Devem estar presentes nesta permanência o Secretário e o Tesoureiro ou os seus
adjuntos.

Artigo 11 O Secretário é encarregado da gestão das adesões. Ajuda os candidatos a preen-
cher os formulários de pedido de adesão. Logo que as adesões sejam admitidas
pelo "bureau" executivo, preenche a ficha de adesão e actualiza o registo de ade-
são.

Artigo 12 O Tesoureiro deposita em caixa os direitos de adesão e quotizações, mantém actua-
lizado o registo de quotizações e o registo das prestações, assim como os documen-
tos contabilísticos da mutualidade.

Artigo 13 Um manual de procedimentos descreve com precisão o conjunto dos procedimentos
ligados à gestão das adesões, das quotizações e das prestações. Este manual com-
plementa o presente Regulamento Interno e os membros do "bureau" executivo obri-
gam-se a respeitá-lo.

Capítulo 5 Organização financeira 

Artigo 14 O Tesoureiro não pode conservar em caixa mais de 50.000 UM13. É encarre-
gado, com o seu adjunto, do depósito dos fundos nas contas bancárias da mutuali-
dade.
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Artigo 15 Os levantamentos de fundos são operados com as assinaturas conjuntas do Tesou-
reiro ou Tesoureiro Adjunto e do Presidente ou do Vice-Presidente.

Título 2 Obrigações para com a mutualidade

Artigo16 Cada novo aderente obriga-se a pagar o direito de adesão, assim como a primeira
quotização para ser registado e receber um cartão de aderente. O direito de adesão
eleva-se a 500 UM.

Artigo 17 O montante da quotização mensal é fixado em 300 UM. Após o pagamento da
primeira quotização, o novo aderente assim, como as pessoas a seu cargo, são
submetidos a um período de observação de três meses, durante os quais o ade-
rente deve pagar as suas quotizações mensais sem beneficiar das vantagens da
mutualidade.

Artigo 18 O direito de adesão e a quotização são entregues na sede da mutualidade.

Artigo 19 As quotizações mensais devem ser entregues antes do dia 15 de cada mês. Os ade-
rentes que o desejem podem pagar numa única vez as suas quotizações para um tri-
mestre, um semestre ou um ano.

Título 3 Obrigações da mutualidade

Artigo 20 As pessoas que figuram no registo de adesão ou nas fichas de adesão, e que têm as
suas quotizações em dia, têm direito às prestações da mutualidade.

Artigo 21 A mutualidade comparticipa com:

● 50% das despesas de saúde (actos e medicamentos) em consultas e cuidados
ambulatórios dos beneficiários nas formações sanitárias que têm acordo com o
sindicato dos proprietários de ciclo-táxis de Kenlodar. Esta comparticipação efec-
tua-se sob a forma de reembolso dos aderentes, mediante a apresentação de fac-
turas das formações sanitárias. Consoante o contrato celebrado com a mutuali-
dade, os aderentes e as pessoas a seu cargo beneficiam de uma redução de
10% sobre as tarifas desses centros;

● 100% das despesas com consulta pré-natal e maternidade nas mesmas forma-
ções sanitárias. Consoante o contrato celebrado com a mutualidade, esta aplica
o sistema de pagamento por terceiro pagador para a totalidade do montante;

● 80% das despesas com internamentos e cirurgia (actos e medicamentos dispen-
sados pelo hospital) no Hospital Civil de Kendolar. Consoante o contrato cele-
brado com a mutualidade, este aplica o sistema de terceiro pagador sob a forma
de pagamento no acto.

Título 4 Disposições diversas

Artigo 22 A mutualidade pode celebrar qualquer contrato ou acordo que permita melhorar a
acção de previdência. Estes acordos são negociáveis pelo CA, ratificados pela AG
e assinados pelo Presidente.

Artigo 23 Apenas a AG pode introduzir modificações ao presente Regulamento Interno. Não
obstante, o CA pode introduzir modificações de aplicação imediata, sob reserva da
sua ratificação pela AG seguinte.



3.3 A elaboração dos Estatutos e do Regulamento
Interno

A redacção e a adopção dos Estatutos e do Regulamento Interno constituem o resultado do
processo de implementação da mutualidade. Contudo, não se trata de documentos “con-
gelados”. Com efeito, podem evoluir em função da experiência adquirida pela mutuali-
dade e da sua adaptação à evolução do contexto.

A elaboração dos Estatutos e do Regulamento Interno efectuam-se, geralmente, em várias
etapas.

1. No final do processo da criação da mutualidade os seus promotores realizam uma sín-
tese de todas as regras de organização e de funcionamento que foram determinadas e
elaboram um projecto de Estatutos e de regulamentação interna em conformidade com
as disposições legais (Estatutos-tipo, em particular).

2. Aquando da AG constituinte, esses projectos são apresentados aos participantes que
deverão adoptá-los, após debates e eventuais modificações.

3. Esta adopção permite a constituição dos órgãos, a eleição dos diferentes responsáveis,
o reconhecimento jurídico da mutualidade e o arranque das suas actividades.

4. No decurso da sua existência, a mutualidade pode ser levada a alterar os Estatutos e o
Regulamento Interno.

✔ Os estatutos não podem ser modificados senão em AG, sob proposta do CA, o que
por vezes requer a convocação de uma AG extraordinária no ano corrente.

✔ O CA pode introduzir modificações no Regulamento Interno no ano corrente e
aplicá-las imediatamente, sob reserva da sua ratificação numa AG ordinária.

Os Estatutos e o Regulamento Interno não devem paralisar nem a organização nem o funcio-
namento da mutualidade. Pelo contrário, devem prever a sua evolução e adaptar-se a esta.

A organização das reuniões

Os diferentes órgãos de uma mutualidade são levados a reunir-se regularmente, para, entre
outras:

● assegurar a execução e o acompanhamento das actividades da mutualidade;

● analisar o funcionamento, discutir problemas e propor soluções;

● tomar decisões;

● difundir informação referente ao funcionamento da mutualidade;

● renovar os membros dos órgãos.

Essas reuniões pautam a vida da mutualidade, assim como a sua evolução. Reunião após
reunião, a mutualidade adquire maior experiência e complementa ou afina as suas regras
de organização e funcionamento.
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A frequência das reuniões é antecipadamente programada e prevista nos Estatutos ou no
Regulamento Interno. Esta frequência difere consoante os órgãos. Geralmente, ela é :

● anual para a AG;

● trimestral ou mensal para o CA;

● mensal ou menos para a CE.

Contudo, situações excepcionais podem requerer a realização de reuniões extraordinárias.
Não é preciso cair em excessos, pois demasiadas reuniões arriscam, a prazo, a desmoti-
vação dos intervenientes e a redução da eficácia.

4.1 A preparação e o desenrolar das reuniões 

Distinguem-se dois tipos de reuniões:

● as AG;

● as reuniões do CA e da CE.

A AG é uma reunião de todos os aderentes da mutualidade.Trata-se
de um evento “pesado” que habitualmente requer um importante tra-
balho de organização. É preciso lembrar que em função da estrutu-
ração da mutualidade, a AG pode ser decomposta em várias
assembleias organizadas a diferentes níveis. Neste caso represen-
tado, a AG, ao nível de cada estrutura de base (por exemplo ao
nível da aldeia) é constituída pelos aderentes que residam a esse
nível.

As AG dos outros níveis de estruturação (região, país) são constituí-
das por delegados eleitos pelos níveis inferiores (delegados de
aldeia, regionais, etc.).

É duplo o objectivo de uma AG: por um lado, implicar os aderen-
tes na gestão da mutualidade e, por outro, definir a sua politica
geral.

Para preencher estes objectivos, a AG deve permitir:

✔ informar os aderentes sobre o funcionamento da mutualidade;

✔ apresentar e discutir os resultados do exercício terminado;

✔ apresentar e discutir propostas do CA para o próximo exercício;

✔ adoptar um programa de acção para o próximo exercício.

Estes diferentes pontos constituem a ordem do dia da AG ordinária,
aos quais podem ser acrescentados assuntos propostos pelos ade-
rentes ou por parceiros externos.

Um preliminar importante para a realização de uma AG é a convo-
catória dos aderentes para os informar da data, do local, e da
ordem do dia da reunião. Esta reunião deve ser difundida com sufi-
ciente antecipação, a fim de permitir aos aderentes a sua participa-

A Assembleia 
Geral
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ção na Assembleia. Esta difusão pode ser efectuada de diferentes
modos:

✔ por convocatórias individuais;

✔ por anúncios afixados em locais antecipadamente determinados
e conhecidos dos aderentes;

✔ por mensagens nos órgãos de comunicação locais ( rádios, jor-
nais, etc.);

✔ através das autoridades locais, das instituições religiosas, etc.

As discussões e as decisões tomadas numa AG são fundamentais,
pois elas determinam as orientações e o desenvolvimento da mutua-
lidade. Por esta razão, são consignadas numa acta redigida por um
Relator (geralmente, o Secretário da mutualidade).

A acta é o resultado oficial da AG. Deve conter:

✔ o título da assembleia (Xª AG da mutualidade…), o local e a data;

✔ a hora de abertura e a de encerramento;

✔ a lista dos participantes (mandatados, ausentes justificados, quo-
rum);

✔ o resumo dos pontos abordados, respeitando a ordem do dia;

✔ o registo detalhado das decisões tomadas (administrativas, relati-
vas às actividades, financeiras e diversas);
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Exemplo

A mutualidade Espoir organiza a sua terceira AG. Para convidar os seus aderentes a tomarem parte,
ela afixa em todos os lugares públicos a seguinte convocatória:

A terceira Assembleia Geral da Mutualidade de saúde ESPOIR terá lugar na sala de reuniões do Centro Social de
MOGO, Domingo 5 de Janeiro de 2003, a partir das 9h00 e terminará às 13h00, salvo qualquer imprevisto.
A ordem do dia será a seguinte:
1. Adopção da acta da última Assembleia-Geral
2. Balanço de actividades e financeiro do ano 2002

– Relatório do Presidente
– Discussão

3-Relatório dos verificadores de contas. Adopção
4-Programa para 2003

– Relatório do Presidente
– Discussão
– Votação do orçamento

5. Apresentação pelo médico-chefe do distrito de um projecto de colaboração com a Mutualidade de saúde
ESPOIR no quadro da Protecção maternal e infantil.

– Discussões
6. Propostas diversas
A assembleia-geral será seguida por uma festa de aldeia animada pela orquestra da Associação dos jovens de
MOGO.
São esperados todos os aderentes.



✔ os pontos previstos mas não abordados;

✔ a assinatura do Relator e a do Presidente.

Estas actas são conservadas pelo Secretário e constituem a memória
da mutualidade.

As reuniões do CA e da CE são menos complexas de organizar do
que as AG. São mais frequentes, por necessárias à gestão corrente
da mutualidade.

Por regra, estas reuniões não dão lugar a um envio de convocató-
rias. A frequência das reuniões, até mesmo os dias de reunião
(exemplo: o primeiro Sábado de cada mês), e a ordem do dia são
muitas vezes fixados pelo Regulamento Interno.

Estas reuniões dão lugar ao estabelecimento de actas cujo modelo
pode ser mais simples que o das AG.

Exemplo

A CE de uma mutualidade reúne todos os meses a fim de fazer o ponto da gestão corrente da asso-
ciação.

No final de cada reunião, o Secretário redige uma acta. O exemplo seguinte é o da reunião do mês
de Junho de 2002.

As reuniões
dos outros órgãos
da mutualidade
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4.2 O acompanhamento das reuniões

O acompanhamento das reuniões é uma actividade que incumbe à CS ou, em seu lugar, à
AG, através de um relatório anual. Este acompanhamento justifica-se pela importância des-
sas reuniões e permite medir a vitalidade da mutualidade.

Os indicadores utilizados para este acompanhamento são, essencialmente:

● o número de reuniões realizadas por cada órgão;

● a frequência destas reuniões em relação às disposições estatutárias e regulamentares;

● o número de participantes e a taxa de participação nas reuniões;

● a produção de actas.

Paralelamente a estes indicadores, a tomada de decisões deve igualmente ser verificada,
assim como a aplicação dessas decisões. A realização de reuniões estéreis ou sem acom-
panhamento é igualmente sintomática de um mau funcionamento dos órgãos.

Trata-se, contudo, de um acompanhamento dificilmente quantificável e que depende mais
do controlo interno (ver parte 7, capítulo 1 : O controlo interno).

Exemplo

A CS de uma mutualidade de saúde realiza todos os meses um acompanhamento das reuniões dos outros
órgãos. O quadro de acompanhamento utilizado para o ano de 2002 apresenta-se do seguinte modo:

Notas

A. Número de participantes na AG/ número de aderentes.

B. Número de participantes nas reuniões /número de membros do CA.

C. Número de participantes nas reuniões/número de membros da CE.

A partir do mês de Setembro, um desentendimento entre alguns membros da CE, em número de seis,
provocou a demissão de dois deles. A CE e o CA decidiram aguardar a próxima AG, a fim de substi-
tuir esses membros demissionários.
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A gestão das adesões, das quotizações e das prestações reagrupa tarefas e funções essen-
ciais ao funcionamento da mutualidade. Neste domínio, esta deve fazer uso das ferramen-
tas de gestão adaptadas às suas características. Esta parte apresenta, para esse efeito, as
definições, mecanismos, documentos e procedimentos ligados a esta área de gestão.
Compreende quatro capítulos.

Capítulo 1 A gestão das adesões
Este primeiro capítulo descreve as modalidades de adesão a uma mutuali-
dade de saúde e fornece algumas definições de base nesta área. A gestão
das adesões necessita do recurso a vários documentos, que são apresenta-
dos neste capítulo, assim como as suas regras de utilização a título ilustrativo.
Esta utilização na prática dependerá da forma de organização e de funcio-
namento de cada mutualidade. O controlo e o acompanhamento das ade-
sões são igualmente descritos, assim como as correspondentes ferramentas.

Capítulo 2 A gestão das quotizações
Este segundo capítulo está organizado segundo a mesma lógica do prece-
dente. Descreve as modalidades de aplicação da taxa de quotização e for-
nece algumas definições de base. Descreve, igualmente, os documentos utili-
zados mais frequentemente nas mutualidades, na área de gestão das
quotizações e as suas regras de utilização. Também aqui será necessário ter
em conta o facto de que na prática, o tipo de documentos a utilizar depen-
derá da forma de organização e do funcionamento de cada mutualidade.
O controlo e o acompanhamento das quotizações são descritos na última
secção, assim como as correspondentes ferramentas.

Capítulo 3 A gestão das prestações
Este capítulo trata da terceira grande área de gestão do seguro de saúde, a
gestão das prestações. Descreve, em particular, as modalidades de recurso
aos serviços de saúde, o controlo dos direitos às prestações, assim como a
facturação e o controlo dos prestadores. As principais ferramentas de gestão
das prestações são igualmente descritas e ilustradas. Competirá à mutuali-
dade determinar os documentos a utilizar em função das suas próprias
características. Uma última secção trata do controlo dos registos e do acom-
panhamento das prestações saúde, assim como das correspondentes ferra-
mentas.

Capítulo 4 Os procedimentos de gestão das adesões, das quotizações e das prestações
Este último capítulo liga as áreas de gestão, estudadas separadamente nos
capítulos precedentes, a fim de colocar em evidência as suas inter-relações.
São apresentados diferentes procedimentos, consoante a forma de organiza-
ção da mutualidade. Finalmente, ele faz referência ao manual de procedi-
mentos.
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A gestão das adesões

A gestão das adesões desempenha um importante papel que ultrapassa o simples registo
dos aderentes e das pessoas a seu cargo. Alimenta as outras áreas de gestão (gestão
financeira, gestão dos riscos, controlo, acompanhamento e avaliação) com dados e infor-
mações relativas aos beneficiários da mutualidade.

A gestão das adesões consiste, especialmente em:

● registar todas as informações relativas à população coberta pela mutualidade
✔ inscrição dos novos aderentes e das pessoas a seu cargo;

✔ registo dos movimentos de beneficiários (entradas e saídas);

● fornecer as informações necessárias à escrituração do “painel de bordo” da mutuali-
dade
✔ actualização precisa e permanente do número de aderentes e de beneficiários

necessários para o cálculo de certos indicadores do “painel de bordo” da mutuali-
dade (taxa de penetração, taxa de utilização dos serviços de saúde ,etc.);

✔ registo das informações sobre os beneficiários úteis ao acompanhamento e à ava-
liação da mutualidade (repartição dos beneficiários por classes de idades, sexo,
etc.);

● limitar certos riscos ligados ao seguro (selecção adversa, risco moral, fraudes e abu-
sos) pela realização de actividades específicas
✔ entrega e verificação dos cartões de aderentes;

✔ verificação do respeito pelos períodos de observação;

✔ produção de informações necessárias ao controlo dos direitos às prestações.

A questão das adesões assenta em documentos e procedimentos que devem ser definidos
com precisão. Está estreitamente ligada às mudalidades de adesão adoptadas pela mutua-
lidade.

Algumas definições14

O aderente também chamado “membro”ou “titular”
O aderente é a pessoa que adere à mutualidade de saúde, isto é, que paga um direito de adesão,
compromete-se a respeitar os textos que regem o funcionamento e, portanto, entre outros, a pagar
regularmente as suas quotizações. O aderente pode abrir o direito às prestações da mutualidade a
um certo número de pessoas que dele dependem directamente e que são chamadas pessoas a
cargo.

As pessoas a cargo
Frequentemente, certos membros da família do aderente podem beneficiar das prestações da mutuali-
dade. Consoante as regras definidas por esta, pode tratar-se especialmente:
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● do cônjuge;

● dos filhos até uma certa idade;

● de pais ou outras pessoas a cargo permanente do aderente.

Os beneficiários
Os beneficiários são indivíduos, aderentes e pessoas a cargo, que beneficiam dos serviços da mutua-
lidade de saúde.

A unidade de base de adesão
A unidade de base de adesão, isto é, a mais pequena unidade abaixo da qual não é possível aderir,
pode variar consoante as mutualidades. Pode tratar-se de:

● o indivíduo: cada pessoa adere individualmente à mutualidade;

● a família: o aderente entra na mutualidade com todos os membros da sua família. Os critérios que
definem a família e a condição de “pessoa a cargo”são antecipadamente fixados;

● um grupo de indivíduos: a população de uma aldeia, o pessoal de uma empresa, os membros de
um agrupamento, etc. Neste caso, os membros da aldeia, da empresa ou do agrupamento ade-
rem na qualidade de grupo.

O período de adesão
Trata-se do período durante o qual é possível a adesão à mutualidade. Distingue-se duas categorias de
período de adesão:

● O período aberto de adesão. As novas adesões são possíveis em qualquer momento do ano;

● o período fechado de adesão; as novas adesões não são possíveis senão durante um ou dois pre-
cisos períodos de entrada de receitas do público-alvo (especialmente quando a quotização é
anual).

1.1 As modalidades de adesão

Esquematicamente, a adesão passa por várias etapas. Segue muitas vezes o processo
abaixo.

1. O pedido de adesão
Qualquer pessoa interessada em aderir à mutualidade deve expressar, verbalmente ou
por escrito, a sua vontade de aderir e o seu comprometimento pelo respeito dos Estatu-
tos e do Regulamento Interno.

2. O pagamento de um direito de adesão e da quotização
Quando o pedido de adesão é aceite pela mutualidade, a pessoa geralmente entrega
um direito de adesão e a sua primeira quotização. Torna-se, assim, aderente.

3. A inscrição do aderente e das pessoas a seu cargo
O aderente é imediatamente inscrito no registo de adesão. É preenchida uma ficha de
adesão com todas as informações necessárias sobre o aderente e as pessoas a seu
cargo, pelas quais ele quotizará. No momento da inscrição no registo de adesão, é
atribuído ao aderente um número de código, assim como a cada uma das pessoas a
cargo.
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4. A entrega do cartão de aderente e o respeito pelo período de observação
Após o pagamento da quotização e do direito de adesão, a mutualidade entrega ao
novo aderente um cartão de aderente. Este cartão indica, entre outros, o período após
o qual se inicia o direito do aderente às prestações. Este período é chamado período
de observação, período de espera ou ainda estágio. Durante este período, qualquer
novo aderente paga as suas quotizações mas não beneficia dos direitos às prestações
da mutualidade. A introdução do período de observação constitui um meio de luta con-
tra o risco de selecção adversa (ver parte 6, capítulo 1).

O direito de adesão é um montante pago por qualquer novo ade-
rente aquando da sua inscrição na mutualidade. Este montante é
fixado pela AG, que pode modificá-lo periodicamente. Geralmente,
trata-se de um montante limitado, independentemente da dimensão
da família ou de outra característica do aderente.

O direito de adesão é mais frequentemente utilizado para:

✔ cobrir os encargos inerentes à inscrição (despesas de impressão
dos documentos, etc.). Neste caso, pode ser substituído pela
venda do cartão de aderente, melhor aceite pelos aderentes;

✔ financiar os primeiros encargos de funcionamento da mutuali-
dade, aguardando que os aderentes paguem as suas quotiza-
ções. O pagamento do direito de adesão, para os aderentes
que entrarão na mutualidade no decurso de exercícios futuros,
justifica-se mesmo assim, por razão do princípio de igualdade
entre aderentes.

O direito de adesão geralmente é pago de uma só vez, aquando
da entrada do aderente na mutualidade e não é renovável.

São possíveis duas excepções:

✔ quando o direito de adesão é substituído pela venda do cartão
de aderente, este deve ser rasgatado a cada renovação (espe-
cialmente no caso de perda, desgaste e de modificações a intro-
duzir);

✔ algumas mutualidades prevêem fazer pagar de novo o direito de
adesão quando um aderente deixa de pagar as suas quotiza-
ções, para retomar os pagamentos após um dado período.

1.2 Os documentos

Os documentos relativos às adesões e às quotizações actualmente utilizados pelas organi-
zações mutualistas são de uma grande diversidade.

Qualquer que seja a sua apresentação, estes documentos devem permitir o registo indivi-
dual de cada aderente e das pessoas a cargo, o acompanhamento global do número de
aderentes, de pessoas a cargo e de beneficiários. No caso de sistemas de terceiro paga-
dor, estes documentos devem, igualmente, permitir a identificação dos beneficiários pelos
prestadores de cuidados. Um exemplo de organização do registo das adesões é dado mais
adiante; são possíveis outras modalidades de registo (tipo de documentos e procedimentos).

O direito
de adesão
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● O registo individual de cada aderente e das pessoas a cargo
Aquando da inscrição, é preenchida para cada aderente uma ficha de adesão, igual-
mente chamada ficha de matrícula. Esta ficha reagrupa todas as informações úteis sobre
o aderente e as pessoas a cargo (nome próprio, apelidos, idade, sexo, morada, etc.).
Permite um acompanhamento individualizado de cada família e facilita os controlos.

● O acompanhamento global do número de aderentes, de pessoas a cargo e de
beneficiários
Trata-se de realizar uma contagem que permite à mutualidade dispor constantemente
dos dados necessários à actualização do “painel de bordo”. Esta contagem assenta no
registo de adesões (ou registo dos beneficiários) o que permite o contínuo registo das
entradas e das saídas de aderentes e de pessoas a cargo e totaliza o preciso número
de beneficiários. Os dados deste registo são sintetizados periodicamente num quadro
de acompanhamento.

● A identificação dos beneficiários pelos prestadores de cuidados
Os prestadores de cuidados têm necessidade de identificar, entre os seus pacientes,
aqueles que estão cobertos pela mutualidade. Devem dispor, para estes últimos, das
informações necessárias ao preenchimento dos documentos de comparticipação. Isso
constitui uma das funções do cartão de aderente.

A ficha de adesão, igualmente chamada ficha de matrícula, é o
documento que permite um registo e um acompanhamento indivi-
dualizado de cada aderente e de cada uma das pessoas a cargo.

A utilização da ficha de adesão permite:

✔ conhecer a identidade de cada aderente e das pessoas a
cargo;

✔ atribuir a cada beneficiário um número de código que permite a
sua precisa identificação sem ter que utilizar o seu nome, garan-
tindo assim uma confidencialidade dos documentos relativos às
prestações de cuidados;

✔ dispor, em qualquer momento das informações necessárias ao
acompanhamento das adesões (número de entradas e de saídas
de beneficiários e motivos (nascimentos, mortes; etc.).

Apresentação
Uma ficha contém, no mínimo, as seguintes informações:

✔ o número da ficha, que é o da família, e representa o seu nú-
mero de ordem de entrada na mutualidade. A ficha número 25
corresponde, por exemplo, à vigésima-quinta família a ser ins-
crita na mutualidade;

✔ a data de entrada do aderente na mutualidade (que geralmente
corresponde ao dia de pagamento do direito de adesão);

A ficha
de adesão
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✔ a identidade do aderente:

– nome próprio, apelidos, data de nascimento, sexo;

– número de código, eventualmente precedido do número da al-
deia e/ou do agrupamento (consoante a estruturação da mu-
tualidade);

– morada (aldeia, bairro, etc.);

– profissão;

✔ a identidade das pessoas a cargo

– nome próprio, apelidos, data de nascimento e sexo de cada
pessoa;

– laço de parentesco de cada pessoa a cargo com o aderente
(cônjuge, filho, etc.);

– número de código.

O número de código

Um número de código (ou de identificação) é atribuído a cada beneficiário (aderentes e pessoas a
cargo) quando da sua entrada na mutualidade. Cada número de código é único e corresponde a
um preciso beneficiário. Permitirá identificar este último através dos diferentes documentos de gestão
das prestações, sem ter que utilizar o seu nome. Esta técnica permite conservar uma certa confiden-
cialidade: podem circular informações sobre cuidados recebidos por um beneficiário, por necessi-
dade de acompanhamento ou de controlo, sem que apareça o nome da pessoa. Em caso de neces-
sidade, especialmente para o controlo, a pessoa pode ser facilmente identificada, graças à sua
ficha de adesão.

O número de código é concebido em função da organização da mutualidade.

● Uma mutualidade clássica pode compor códigos muito simples, tais como:
número de aderente/número de beneficiário. Assim, o código 25/6 corresponde à sexta pessoa
inscrita na família do vigésimo quinto aderente registado na mutualidade.

● Uma mutualidade estruturada em vários níveis deverá elaborar uma codificação um pouco mais
complexa. Por exemplo, uma mutualidade que cubra várias aldeias concentrará um número identi-
ficador da aldeia ao próprio número do aderente e do beneficiário.

✔ Eventuais observações sobre a família: motivos de saída da mu-
tualidade, etc.

Regras de utilização
✔ Quando uma mutualidade é subdividida em secções locais, as

fichas de adesão são escrituradas e conservadas ao nível daquelas.

✔ A ficha de adesão é o primeiro documento preenchido quando um
aderente se inscreve na mutualidade e paga a seu direito de adesão.

✔ No exercício corrente, qualquer nova pessoa a cargo declarada
por um aderente é inscrito na ficha.

✔ Cada ficha é numerada, numa ordem cronológica.
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✔ Quando um aderente se retira, o seu número de código não
pode ser atribuído a um outro aderente que entrasse, por exem-
plo no mesmo momento. Se um aderente saí da mutualidade, a
sua ficha é conservada com uma menção assinalando a sua reti-
rada. Se ele decidir, após alguns meses ou anos, entrar de novo,
retomará o seu número de código e a ficha é actualizada. Esta
regra permite evitar confusões em matéria de controlo.

✔ Quando um aderente se retira, o motivo da sua partida deve ser
inscrito numa rubrica “Observações”. Acontece o mesmo para
qualquer entrada ou saída de um outro beneficiário no seio de
uma família (nascimento, morte, casamento, idade limite de uma
pessoa a cargo, etc.).

Exemplo

A mutualidade Espoir foi criada pela federação dos agrupamentos femininos de uma aldeia. A fim de
cobrir toda a aldeia, a mutualidade organizou os seus aderentes em agrupamentos mutualistas de
bairro

Cada agrupamento é responsável pelas adesões e pela colecta das quotizações no seu bairro e dota-
se de um escritório com três mulheres.

A adesão é familiar. As quotizações são mensais e calculadas em função do número de pessoas em
cada família. A quotização por pessoa é fixada em 100 UM por mês.

O direito de adesão é fixada em 1.500 UM por aderente. O período de observação é de três meses.
O cartão de aderente apenas é entregue no fim desse período.

Para aderir, cada mulher deve apresentar-se com o montante do direito de adesão e da quotização
mensal e com a lista dos nomes e datas de nascimento dos membros da sua família. No agrupamento
Petit Pas, no dia 03/01 da abertura das adesões, as três primeiras mulheres que se apresentaram
são, por ordem:

● Awa Madou (28/05/70) – costureira – marido: Ali Kado (15/07/66) – filhos: Amina Kado
(13/11/87), Amadou Kado (06/02/90), Fati Kado (17/05/93);

● Amina Seck (11/02/80 – vendedora) – marido: Ahmed Traore (02/10/79);

● Memoutou BA (02/09/55) – viúva – pessoa a cargo: Ali Diop (10705/85), Aisha BA
(24/06/75).
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Este registo permite um acompanhamento global do número de
beneficiários. A sua utilização justifica-se pelo facto de que a ficha
de adesão não permite um cálculo exacto do número de aderentes,
das pessoas a cargo e, globalmente, do conjunto dos beneficiários
da mutualidade de saúde num dado momento.

O registo de adesões permite registar todos os movimentos (entra-
das e saídas) dos beneficiários. Graças a este documento, a mutua-
lidade rapidamente dispõe de informações relativas a:

✔ número de aderentes;

✔ número de pessoas a cargo;

✔ número de beneficiários;

✔ número de novas adesões durante um dado período;

✔ número de saídas.

O registo
de adesão
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Apresentação
Nas páginas de registo é impresso um quadro que permite um dis-
tinto acompanhamento dos aderentes, das pessoas a cargo e do
conjunto dos beneficiários e que contém as seguintes informações:

✔ a data do movimento (entrada /saída) do beneficiário;

✔ o número de código do aderente ou do respectivo beneficiário
ou o número de ficha de adesão.

Quando uma mutualidade não utiliza a ficha de adesão, o registo
tem dupla função: permite um acompanhamento de cada beneficiá-
rio e um acompanhamento global, compreendendo, então, informa-
ções suplementares:

✔ apelido e nomes próprios;

✔ número de código, data de nascimento, sexo, morada, profissão;

✔ Observações.

Regras de utilização
✔ Qualquer nova adesão e outros movimentos (entrada/saída de

beneficiários) devem ser registados no registo de adesão. Este
documento perde toda a utilidade quando não é sistematica-
mente actualizado, após cada movimento.

✔ O registo dos movimentos no registo de adesão deve ser feito
em simultâneo na ficha de adesão.

✔ O número de código dos beneficiários deve ser cuidadosamente
anotado e permite fazer a ligação com a ficha de adesão.

✔ Cada página do registo pode ser dedicada a uma semana ou
um mês, consoante as modalidades de adesão e de quotização.
Esta regra é importante, sobretudo, quando a mutualidade per-
mite as adesões em qualquer momento do ano e/ou deseja
identificar os períodos mais favoráveis para as adesões.

✔ No fim de cada página, são calculados os totais das colunas
“Entradas” e “Saídas”, assim como o saldo. Este saldo é igual
ao saldo transportado da página precedente + o total das entra-
das – o total das saídas.

Exemplo

A mutualidade Espoir adoptou um modelo de registo de adesão muito simples que lhe permite conta-
bilizar os aderentes e as pessoas a cargo. 

Este modelo assemelha-se muito ao de um diário de caixa ou de banco. A Presidente da Mutualidade
Espoir explica a escolha deste modelo da seguinte forma: “Nós consideramos os nossos beneficiários
como um recurso da mutualidade, eles são de resto a nossa principal riqueza. Também, do mesmo
modo que o dinheiro que entra ou sai da nossa caixa, a entrada de cada novo beneficiário enriquece
a nossa mutualidade e cada saída empobrece-nos”.
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O cartão de aderente tem várias funções.

✔ Constitui para o aderente uma prova da sua adesão e materia-
liza a sua participação na mutualidade.

✔ Permite ao responsável encarregado do acompanhamento das
adesões e das quotizações encontrar rapidamente, graças ao
número de código mencionado no cartão, a ficha de adesão e
a de pagamento das quotizações do aderente quando este, por
exemplo, se apresenta na sede da mutualidade.

✔ Constitui um “passaporte” que indica ao prestador de cuidados
que o portador do cartão é beneficiário da mutualidade. Isto é
sobretudo útil quando a mutualidade não utiliza um sistema de
carta de garantia (ver parte 3, capítulo 3 sobre a gestão das
prestações).

✔ Dá todas as informações necessárias ao prestador de cuidados
para a facturação (no caso de terceiro pagador): apelido,
nomes próprios, número de código, etc.

O cartão
de aderente
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✔ Permite um controlo da identidade e, portanto, do direito às pres-
tações, sobretudo, quando o cartão contém uma fotografia de
cada beneficiário.

Apresentação
Poder-se-à dizer existirem tantas possíveis apresentações quantas
mutualidades de saúde.

Os modelos mais correntes são:

✔ o cartão individual: cada beneficiário, quer seja aderente ou
pessoa a cargo, recebe o seu próprio cartão;

✔ o cartão familiar: cada aderente recebe um cartão para si e
para todas as pessoas a cargo;

✔ a caderneta de membro: trata-se de uma caderneta que, além
das informações do cartão individual ou familiar, contém, geral-
mente, várias páginas para o acompanhamento das quotizações
e/ou uma parte “livrete de saúde”, reservada à descrição dos
cuidados prestados. Esta última apresentação é desaconselhada
por evidentes razões de confidencialidade.

O cartão de aderente contém pelo menos as seguintes informações:

✔ o nome da mutualidade e, eventualmente, o seu logótipo (a fim
de a distinguir mais facilmente das outras mutualidades que
poderiam igualmente realizar contratos com os prestadores de
cuidados);

✔ os elementos de identificação do beneficiário (aderente e pessoa
a cargo):

– o apelido e os nomes próprios;

– o número de código;

– a data de nascimento;

– o estatuto (aderente / pessoa a cargo);

✔ o visto da mutualidade (assinatura do Presidente, carimbo, etc.);

✔ a indicação da validade do cartão que é apresentado, sob uma
das seguintes formas:

– um quadro de acompanhamento dos pagamentos das quoti-
zações;

– uma vinheta colada a cada pagamento de quotização;

– uma menção de duração da validade do cartão (quando está
prevista a renovação periódica).

O cartão pode, eventualmente, incluir uma nota com os principais
pontos dos Estatutos e do Regulamento Interno, nomeadamente, das
prestações cobertas e das modalidades de comparticipação.
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Regras de utilização
✔ Geralmente, o cartão é entregue após o pagamento da primeira

quotização. Pode ser entregue apenas no final do período de
observação.

✔ É fornecido gratuitamente ou pode ser vendido ao aderente em
substituição do direito de adesão.

✔ O aderente é responsável pelo seu cartão: em caso de perda ou
de deterioração, a mutualidade pode fazer pagar as despesas
de renovação.

✔ O cartão deve ser apresentado pelo aderente na sede da sua
mutualidade, por ocasião de cada operação que lhe respeite
(pagamento das quotizações, inscrição de novas pessoas a
cargo, etc.).

✔ O cartão deve ser apresentado em cada recurso aos cuidados
num sistema de terceiro pagador. Contudo, devem ser previstas
excepções relativas, por exemplo, a casos de urgência, nos con-
tratos entre a mutualidade e o prestador de cuidados.

✔ A apresentação do cartão e as suas modalidades de utilização
devem estar descritas no contrato entre a mutualidade e os pres-
tadores de cuidados.
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O seguinte modelo é adoptado pela Mutualidade Espoir. Trata-se do cartão da primeira aderente Awa
Madou, do agrupamento Petits Pas. Este cartão foi preenchido pela CE do agrupamento, logo após o
estabelecimento da ficha de adesão e a inscrição desta aderente no registo de adesão.



1.3 O controlo do registo das adesões

É necessário um regular controlo dos registos das adesões, a fim de verificar a sua exacti-
dão. Se uma ficha e um registo são utilizados como anteriormente descrito, este controlo é
efectuado:

● primeiro, totalizando os aderentes e as pessoas a cargo registadas nas fichas de ade-
são;

● seguidamente, comparando esse total com o do registo de adesões.

O número de aderentes, de pessoas a cargo e, globalmente, de beneficiários calculado a
partir daqueles documentos, deve ser o mesmo.

Este controlo é realizado pela(s) pessoa(s) responsáveis pelos registos. Pode ser mensal, tri-
mestral ou outro, em função da frequência e da importância das entradas e das saídas de
beneficiários.
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1.4 O acompanhamento das adesões

O acompanhamento das adesões é uma função importante, pois permite um preciso
conhecimento do número de aderentes e de beneficiários da mutualidade. Este acompa-
nhamento permite uma primeira indicação da eficácia e da vitalidade da mutualidade.

É complementado anualmente, ou de forma mais espaçada, pela avaliação do cresci-
mento das adesões, a penetração da mutualidade no seio do público-alvo e a fidelização
dos aderentes.

Os principais indicadores de acompanhamento das adesões são os
seguintes:

A evolução do número de aderentes e de beneficiários
A mutualidade deve acompanhar o número de pessoa cobertas.
O indicador é calculado, para um dado período a partir:

✔ das novas entradas de aderentes e de beneficiários. Trata-se de
indivíduos que entram na mutualidade pela primeira vez, o que
inclui: as pessoas que pagam a sua primeira quotização e
entram com pessoas a cargo, assim como, novas pessoas a
cargo no seio de famílias já aderentes;

✔ das saídas de aderentes e de beneficiários. As saídas estão, geral-
mente, ligadas às desistências dos aderentes que não pagam mais
as suas quotizações, ou às exclusões por fraudes e abusos. As
“Saídas” de beneficiários resultam, igualmente, de mortes, saídas
do lar de um dos filhos, de ultrapassagem do limite de idade, etc.);

✔ do número de aderentes de beneficiários no fim do período pre-
cedente. Em função da frequência de acompanhamento (mês,
anos, etc.), o número de aderentes e de beneficiários no fim do
período é obtido adicionando as entradas e subtraindo as saí-
das para o período considerado ao número do final do período
precedente.

Os indicadores de
acompanhamento
das adesões
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Exemplo

Uma mutualidade optou por uma adesão familiar. Os seus Estatutos prevêem que quando uma
mulher dá à luz, o lactante fica coberto pela mutualidade até ao fim do exercício corrente.
O aderente deve apresentar-se na sede da mutualidade para inscrever o nome da criança na sua
ficha de adesão e no cartão de aderente, sem pagar quotização suplementar. Em compensação,
no exercício seguinte, a quotização desta família será revista e incluirá uma parte suplementar
para esta criança. No ano do seu nascimento a criança é inscrita como beneficiário no registo de
adesão.

A dimensão média das famílias mutualistas relativamente à dimen-
são média das famílias no público-alvo
Esta taxa é particularmente interessante de seguir no quadro:

✔ dos sistemas de quotização condicionados por família: sendo
fixa a quotização, qualquer que seja o número de beneficiários,
os aderentes terão tendência a inscrever (e abrir o direito às pres-
tações) o maior número possível de pessoas a cargo. A dimen-
são média das famílias aderentes pode ser, então, superior à
prevista no cálculo das quotizações e implicar um volume de
despesas e prestações também mais elevado do que o previsto.
Neste tipo de sistema a mutualidade deve definir com precisão
os membros admissíveis. Pode igualmente limitar a dimensão das
famílias aderentes;

✔ dos sistemas onde a quotização é fixada por pessoa (quotiza-
ção familiar variável em função do número de beneficiários). Ao
contrário do precedente sistema, o aderente poderia ter tendên-
cia a operar uma selecção no seio dos membros da sua família,
apenas quotizando para aqueles cujo risco de doença lhe
parece mais elevado. Este caso favorece o risco de selecção
adversa.

A frequência de acompanhamento destes indicadores depende
essencialmente do tipo de período de adesão (aberto ou fechado)
praticado pela mutualidade.

Uma mutualidade com período aberto de adesão deve realizar este
acompanhamento de forma quase contínua, isto é, mensalmente.

Relativamente a uma mutualidade com período fechado de adesão,
dois casos são possíveis:

✔ quando as quotizações são anuais (pagamento integral da quotiza-
ção no início do período) o acompanhamento pode ser espaçado,
até mesmo apenas realizado uma vez por ano, no final do período;

✔ quando as quotizações são fraccionadas (semanais, mensais ou
outras), este acompanhamento deve ser mais frequente, a fim de
permitir uma fiscalização das saídas devidas a problemas de
requotização. Nesse caso, geralmente será mensal ou trimestral.

A frequência de 
acompanhamento
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O quadro de acompanhamento reagrupa especialmente os prece-
dentes indicadores. Permite visualizar a sua evolução por mês, tri-
mestre, ano ou outro, em função da frequência de acompanha-
mento adoptada pela mutualidade.

Exemplo
Uma mutualidade pratica um sistema de adesão em período fechado. As adesões têm lugar durante o pri-
meiro trimestre do ano, com uma quotização mensal. A adesão é familiar. A cada família corresponde
uma ficha de adesão. Um registo de adesão faz o recenseamento do número de entradas e de saídas de
aderentes mês a mês. A fim de realizar um acompanhamento das adesões, o responsável pelo registo de
adesão preenche, mensalmente, um quadro de acompanhamento conforme o seguinte modelo.

Quadro de acompanhamento das adesões – Exercício 2002

O quadro de
acompanhamento
das adesões
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Notas no quadro

A. 190 novos aderentes entraram na mutualidade durante o período de adesão (primeiro tri-
mestre).

B. No início de Fevereiro, 55 antigos aderentes desvincularam-se da mutualidade. São famílias de
uma mesma aldeia em desacordo com a mutualidade. Nos meses seguintes, 7 aderentes foram
excluídos da mutualidade por causa de grandes atrasos no pagamento das quotizações.

C. Total de cada mês = Total do mês anterior + novos aderentes – Saídas de aderentes.

D. Ao todo, 1343 novos beneficiários entraram na mutualidade. Estão, em grande, parte ligados às
novas adesões, mas também aos nascimentos (mutualidade cobre automaticamente as crianças
nascidas).

E. 266 beneficiários deixaram a mutualidade na sequência das demissões de Fevereiro e das
exclusões decididas pela mutualidade. Algumas saídas são consequências de mortes, casamen-
tos etc.

F. Total de cada mês = Total de cada mês anterior + Novos beneficiários – Saídas de beneficiários.

G. A dimensão média das famílias mutualistas = Total de beneficiários/Total de aderentes. A dimen-
são média das famílias no público-alvo é de 6 pessoas. Apesar dos importantes esforços de sensi-
bilização, realizados no final de 2001, para preparar o exercício de 2002, constata-se que os
aderentes tendem sempre a quotizar apenas uma parte dos membros da sua família.

H. O período de observação é de quatro meses.

I. O número efectivo de beneficiários cobertos pela mutualidade = Total de beneficiários – Benefi-
ciários em período de observação. É o número que deve ser utilizado para o cálculo dos indica-
dores de acompanhamento mensal das prestações doença.

A gestão das quotizações

A gestão das quotizações reagrupa todas as actividades ligadas à emissão, à cobrança e
ao depósito em caixa das quotizações.

A gestão das quotizações está estreitamente ligada à das adesões. Esta ligação exprime-
se em diferentes modalidades.

● O montante da quotização geralmente depende do número de beneficiários numa famí-
lia (excepto quando esse montante é fixo). O cálculo da quotização assenta, então, nas
informações relativas às pessoas a cargo do aderente.

● O cartão de aderente não é geralmente entregue senão após o pagamento da primeira
quotização e pode ser actualizado após cada pagamento de quotização.

A ficha de adesão pode estar associada a um quadro de acompanhamento dos paga-
mentos das quotizações pelo aderente.
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A gestão das quotizações é crucial para a mutualidade. Da sua eficácia dependerá em
grande medida o financiamento das actividades, pois as quotizações constituem a princi-
pal receita da mutualidade.

2.1 A quotização

As quotizações são calculadas de modo a permitir simultaneamente:

● conceder as prestações aos aderentes;

● cobrir os encargos de funcionamento;

● constituir reservas financeiras.

O pagamento da quotização constitui uma das obrigações do aderente face à mutuali-
dade; em contrapartida deste pagamento, o aderente beneficia dos serviços da organiza-
ção.

No plano contabilístico, o termo quotização reagrupa várias distintas noções.

● As quotizações emitidas
A mutualidade garante uma comparticipação dos cuidados a cada indivíduo que
adere ou renova a sua adesão. Esta garantia é dada em troca de um certo montante de
quotização a pagar pelo aderente. As quotizações ou quotizações designadas corres-
pondem às somas que a mutualidade pede aos seus aderentes em contrapartida das
garantias que oferece aos beneficiários num dado período.

● As quotizações recebidas
Durante o ano, a mutualidade deposita em caixa quotizações que correspondem, na
totalidade ou em parte, aos compromissos dos aderentes para o exercício corrente. O
conjunto das quotizações efectivamente entradas, em contrapartida dos contratos em
curso, constitui as quotizações cobradas e recebidas.

● As quotizações adquiridas
As quotizações emitidas podem cobrir períodos situados num ou em vários exercícios.
Chama-se “quotizações adquiridas” a parte das quotizações emitidas relativa ao exer-
cício considerado.

● Os atrasados de quotização
No decurso e no final de um exercício, certos aderentes podem atrasar-se no paga-
mento das suas quotizações. Os atrasados de quotização são constituídos pelos mon-
tantes das quotizações em atraso de pagamento. Estes atrasados são créditos que a
mutualidade deve recuperar.

● As quotizações recebidas antecipadamente
Trata-se das quotizações depositadas em caixa durante um exercício, mas que são des-
tinadas à comparticipação das prestações no exercício seguinte. Esta situação acon-
tece nomeadamente :

✔ nas mutualidades com período aberto de adesão e que praticam uma quotização anual:
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Exemplo

Para um aderente que entra em Junho e paga um ano de quotização, uma mutualidade (cujo exercício
se estenda de Janeiro a Dezembro) deve distinguir:

● a quotização adquirida para o exercício em curso que corresponde aos meses de Junho a Dezem-
bro (7/12 da quotização);

● a quotização recebida antecipadamente correspondendo aos meses de Janeiro a Maio do ano
seguinte (5/12 da quotização);

✔ nas mutualidade que prevêem para os seus aderentes a possibilidade de pré-pagar
a sua quotização para o ano seguinte.

Exemplo

Uma mutualidade pratica uma quotização anual que deve ser paga em Janeiro. Ela propõe aos
seus aderentes para aproveitarem o último trimestre do ano (período de venda das colheitas) para
começarem a pagar as suas quotizações para o ano seguinte. De Outubro a Dezembro, cada
aderente pode assim depositar na mutualidade os montantes que deseje. Em Janeiro, o aderente
completa, se necessário, o seu pagamento para beneficiar da comparticipação da mutualidade
durante o novo ano.

Os documentos de gestão das adesões devem ter em conta estas diferentes noções relati-
vas às quotizações, a fim de preparar os registos contabilísticos e permitir um cálculo fiável
do resultado do exercício.

Uma mutualidade pode praticar diferentes tipos de quotização:

✔ uma quotização fixa por pessoa: a quotização a pagar por uma
família é função do número dos seus membros que serão cober-
tos. A mutualidade deve implementar um acompanhamento indi-
vidualizado de cada família, a fim de poder reajustar os montan-
tes de quotização, em particular, se a quotização é semanal;

✔ uma quotização fixa: Qualquer que seja a sua dimensão, todas
as famílias pagam o mesmo montante de quotização. A mutuali-
dade deve estar à altura de acompanhar a dimensão média das
famílias para reajustar, se necessário, o condicionamento;

✔ uma quotização fixada em percentagem das receitas: os ade-
rentes pagam uma quotização cujo o montante varia em função
de uma mesma percentagem das receitas. Esta prática, corrente
nas mutualidades de empresa, instaura uma solidariedade dos
aderentes com melhores rendimentos para com os outros.

Quando a quotização é fixada por pessoa, a taxa de quotização
de cada família deve ser acumulado quando da adesão. Várias
opções são possíveis, por exemplo:

✔ o aderente e as pessoas a cargo pagam o mesmo montante de
quotização. O montante da quotização é obtido simplesmente

A aplicação
da taxa
de quotização
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multiplicando o número de membros da família pelo montante da
quotização individual;

✔ as pessoas a cargo pagam uma quotização inferior à do ade-
rente. O montante da quotização corresponde à soma das quoti-
zações individuais das pessoas a cargo e da quotizações (supe-
rior) do aderente.

A quotização é calculada para cobrir um exercício anual, mas o seu
pagamento pode ser fraccionado (em mensalidades ou outras).

A periodicidade das quotizações tem uma influência notável na ges-
tão de uma mutualidade de saúde.

✔ A quotização anual é o sistema mais simples de gerir. Os aderen-
tes pagam num preciso momento do ano a totalidade da sua quo-
tização. Nos sistemas com período fechado de adesão, esse
momento corresponde, geralmente, a um período em que as
receitas do público-alvo são importantes (venda de produtos agrí-
colas, por exemplo). O princípio da quotização anual é simples:

– qualquer aderente que pague a sua quotização vê o seu car-
tão de aderente renovado e beneficia da comparticipação
nas suas despesas de cuidados;

– qualquer aderente que não pague a sua quotização vê ser-lhe
retirado o seu cartão de aderente e suprimido o seu direito às
prestações.

Para a mutualidade, a vantagem é uma gestão relativamente sim-
ples. As dificuldades e os custos ligados à cobrança das quotiza-
ções são consideravelmente reduzidos. O acompanhamento das
adesões e do direito às prestações é igualmente mais fácil. As previ-
sões financeiras são menos aleatórias.

Para o aderente, a quotização anual apresenta o inconveniente de
exigir o desembolso de uma só vez de uma soma que pode ser
importante (em especial no caso de uma família numerosa). A fim de
reduzir esta dificuldade, algumas mutualidade propõem aos seus
aderentes para prepararem o pagamento da sua quotização “eco-
nomizando” durante um exercício em previsão do próximo.

Outras toleram um certo atraso no pagamento da quotização (por
exemplo, os aderentes que pagam pelo menos os dois terços da sua
quotização são cobertos e dispõem de três meses para pagar o res-
tante terço).

✔ As quotizações mensais, semanais ou quotidianas são mais
pesadas e complexas de gerir.

Para o aderente, a vantagem deste fraccionamento da quotização é
permitir-lhe pagar montantes menos elevados do que no caso de um
único pagamento. Isso melhora a acessibilidade financeira da
mutualidade. Em contrapartida, obriga o aderente a efectuar com
frequência as operações relativas ao pagamento das quotizações
(deslocação até à mutualidade por exemplo).

A periodicidade
das quotizações

82 Guia de gestão das mutualidades de saúde em África
BIT/STEP



Para a mutualidade, os inconvenientes são múltiplos. O fracciona-
mento das quotizações implica um importante aumento das activida-
des ligadas à cobrança e ao depósito em caixa das quotizações
(excepto se é efectuado um prévio desconto automático nos salários,
caso muito raro entre as mutualidades visadas por este guia). A
experiência mostra igualmente que os não pagos aumentam. Com
efeito, a mutualidade não pode aplicar senão muito dificilmente o
mesmo princípio que para as quotizações anuais: aquele que paga
está coberto, o que não paga é excluído. Esses não pagos arriscam
provocar desequilíbrios financeiros e tornam mais pesadas e mais
difíceis o controlo dos direitos às prestações, o cálculo das taxas de
utilização, o emprego racional da tesouraria, etc.

2.2 Os documentos

Os documentos relativos à gestão das quotizações são organizados na base de princípios
semelhantes aos da gestão das adesões. Estes documentos devem permitir:

● O registo individualizado da quotização emitida, dos pagamentos e dos atrasados
para cada aderente
Este acompanhamento é realizado de diferentes modos, consoante a dimensão e as
modalidades do funcionamento da mutualidade.

✔ Uma mutualidade de pequena dimensão pode realizar esse registo a partir de um
registo de quotizações que, igualmente, permite um registo global (ver adiante). A van-
tagem desta prática é que ela reduz o número de escriturações. Contudo, quando o
número de aderentes se torna importante, esse registo pode tornar pesada a sua mani-
pulação e dificultar “encontrar” os aderentes.

✔ Uma mutualidade de grande dimensão pode preencher, para cada aderente, uma
ficha de quotização geralmente associada à ficha de adesão. As quotizações emitidas
e recebidas, assim como os atrasados, são registados nesta ficha e depois transporta-
das para o registo de quotização. A utilização da ficha de quotização pode igual-
mente provar ser mais prática quando a mutualidade utiliza o sistema de carta de
garantia (ver parte 3, capítulo 3).

● Um registo das quotizações emitidas, das quotizações recebidas e dos atrasados de
quotização para o conjunto dos aderentes
O objectivo deste registo é contabilístico. É realizado graças ao documento que per-
mite compatibilizar as quotizações emitidas e as quotizações recebidas e os atrasados
de quotização. Este documento intervém como um diário divisionário especializado nas
operações. Contém igualmente informações necessárias ao preenchimento dos quadros
de acompanhamento da mutualidade.

Os documentos abaixo apresentados dão um exemplo de sistema de registo das quotiza-
ções. Como nos casos anteriores, o objectivo desta apresentação é ilustrar uma possível
modalidade para realizar esse registo. Podem ser utilizados outros sistemas que se mostrem
mais adequados às características da mutualidade.

A ficha de quotização permite o registo e o acompanhamento das
quotizações pagas por um aderente. Esta ficha é sobretudo útil

A ficha de
quotização
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quando as quotizações são fraccionadas no ano (por semana, mês,
etc.) e quando a mutualidade aceita atrasos no pagamento, desde
que regulamentados.

A ficha de quotização permite, para cada aderente:

✔ estabelecer o montante da quotização a pagar (se esta é fixada
em função da dimensão da família);

✔ registar os montantes pagos;

✔ registar os eventuais atrasos nos pagamentos.

Apresentação
A apresentação da ficha de quotização difere em função da perio-
dicidade das quotizações. Deve apresentar as seguintes informa-
ções:

✔ o número da ficha de adesão do aderente;

✔ os apelidos e nomes próprios, o número de código do aderente;

✔ o montante da quotização emitida e o da quotização recebida,
consoante a periodicidade fixada (ano, mês, semana ou outra);

✔ os atrasos de quotização fazendo aparecer os atrasados em
dívida, desde o início até ao fim do período;

✔ a data de pagamento das quotizações;

✔ a assinatura do responsável (pessoa encarregada da cobrança
das quotizações e do aderente);

✔ as eventuais observações.

Regras de utilização
✔ A ficha de quotização é aberta ao mesmo tempo que a ficha de

adesão, em particular se o aderente paga a primeira quotização
aquando da inscrição.

✔ A ficha é sistematicamente actualizada a cada pagamento de
quotização e/ou regularização dos atrasos pelo aderente. A
cada pagamento, o responsável e o aderente assinam a ficha (a
assinatura do aderente pode ser substituída por uma impressão
digital).

✔ Quando as quotizações são fraccionadas no ano, o total anual
pago é calculado e inscrito aquando do prolongamento da
última quotização (na presença do aderente se possível).

✔ O responsável deve explicar ao aderente o significado de cada
escrituração contida na ficha.
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O registo de quotização permite um acompanhamento contínuo e
global do pagamento dos direitos de adesões e das quotizações.

Num dado período (ano, mês, semana, etc.) dá uma visão :

✔ das quotizações emitidas;

O registo de
quotização
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Exemplo

A Mutualidade Espoir pratica uma quotização mensal cuja cobrança é efectuada pelos agrupamentos
mutualistas de bairro que entregam à mutualidade os fundos arrecadados. Cada agrupamento é res-
ponsável pelo acompanhamento dos seus aderentes. Para fazer isso, a CE do agrupamento mantém
actualizada uma ficha de quotização para cada aderente.

A Mutualidade Espoir adoptou o modelo de ficha seguinte que lhe permite, todos os meses, ter a situa-
ção do que o aderente deve em termos de quotização, assim como dos eventuais atrasados. A ficha
aqui apresentada é a de Awa Madou.

No início do mês, cada aderente é convidado a apresentar-se com a quotização do mês, eventual-
mente complementada com os atrasado acumulados nos anteriores meses. Quando esses atrasados
atingem um montante ou prazos fixados pela mutualidade, esta pode decidir excluir o aderente.



✔ das quotizações recebidas;

✔ dos atrasados de quotização (quando são tolerados pela mutua-
lidade);

✔ dos pagamentos relativos aos atrasos de quotização.

Quando o pagamento das quotizações é fraccionado (mês,
semana), o registo permite, igualmente, identificar os momentos do
ano em que os pagamentos de quotização são mais difíceis. Esta
identificação é feita em observação das variações dos atrasos de
pagamento. Pode levar a mutualidade adaptar as modalidades de
pagamento das quotizações.

O registo constitui igualmente um elemento de controlo das receitas
dos direitos de adesão a das quotizações. Os montantes inscritos no
diário de caixa devem corresponder aos contidos no registo.

Apresentação
São possíveis diversas apresentações. Uma delas é dada adiante, a
título ilustrativo.

Um quadro aparece nas páginas do registo. Cada linha do quadro
corresponde a um pagamento por um aderente (para ele e para a
sua família).

As colunas indicam:

✔ a data do pagamento;

✔ o número de código do aderente ou o número da ficha de ade-
são;

✔ o seu nome de aderente;

✔ a quotização emitida para o período;

✔ o montante pago pelo aderente;

✔ os anteriores atrasados do aderente (atrasos de quotização);

✔ o saldo de atrasados após esse pagamento (este saldo corres-
ponde às quotizações emitidas mais anteriores atrasados menos
montantes pagos);

✔ as observações.

Regras de utilização
✔ Os pagamentos das quotizações devem ser sistematicamente ins-

critos no registo, o qual, sem isso, perderá qualquer utilidade.

✔ Os montantes devem ser inscritos, ao mesmo tempo, no registo e
na ficha de quotização.

✔ O número de código dos beneficiários, ou o número de ficha de
quotização, deve ser cuidadosamente anotado e permite fazer a
ligação com a ficha de adesão.
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✔ Para um dado período de adesão e quando a página está
preenchida, o total das colunas é efectuado no fundo de cada
página e depois transportado para o cimo da página seguinte.

✔ O responsável pelo registo calcula os totais das diferentes colu-
nas, no fim de cada período de quotização (semana, mês,
etc.). Esses totais não são transportados no início do período
seguinte.
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2.3 O controlo dos registos relativos às quotizações

Deve ser regularmente realizado um controlo das escriturações das fichas de quotização e
do registo, a fim de ser verificada a sua exactidão. Este controlo é efectuado:

● num primeiro tempo, totalizando os montantes das quotizações emitidas, recebidas e os
atrasos em dívida, registados nas fichas de quotização;

Exercício

Para realizar um acompanhamento global das quotizações recebidas, assim como de eventuais atra-
sos,  a Mutualidade Espoir criou um registo em cada agrupamento mutualista de bairro. Este registo é
escriturado pela CE do agrupamento, que o actualiza sempre que é paga uma quotização.

No segundo Sábado de cada mês, os responsáveis dos agrupamentos reúnem-se para entregarem as
quotizações colectadas no início do mês. Os montantes entregues devem corresponder aos totalizados
no registo para o mês (total da coluna "Montante pago este mês").

A CE da mutualidade tem um registo similar, com duas excepções:

● a coluna "Nº de ficha de adesão" é suprimida;

● a coluna "Nome aderente" é substituída por "Nome do agrupamento".

Note-se que o registo apresentado neste exemplo permite, igualmente, registar os pagamentos dos
direitos de adesão.



● comparando, de seguida, os totais obtidos com os do registo de quotização;

● comparando igualmente esses totais com os saldos das contas “Quotizações” e “Crédi-
tos” do livro razão.

Este tipo de verificação deveria ser realizado, pelo menos, uma ou duas vezes por ano.
Deveria ser mais frequente (mensal ou trimestral) quando a quotização é mensal, até
mesmo semanal.

2.4 O acompanhamento das quotizações

O acompanhamento diz essencialmente respeito aos montantes recolhidos e aos atrasa-
dos. Deve permitir à mutualidade conhecer permanentemente o montante das quotizações
ainda não pagas, assim como, o número e a identidade dos aderentes respectivos, a fim
de implementar medidas apropriadas de cobrança.

Os problemas de cobrança das quotizações

Os atrasos no pagamento das quotizações podem ter diferentes causas:

● O montante da quotização pode ser demasiado elevado face aos rendimentos dos aderentes.
Nesse caso, a mutualidade deve interrogar-se quanto à boa definição do montante das suas quo-
tizações face aos rendimentos do público-alvo.

● Quando as quotizações são mensais ou semanais, esta incapacidade pode apenas ser sazonal.
Certos períodos do ano são pouco propícios ao pagamento das quotizações. A mutualidade
conhece, então, meses com uma taxa de cobrança muito baixa e outros com uma taxa elevada
(por vezes superior a 100%), quando os aderentes pagam as suas quotizações normais aumenta-
das com os seus atrasados. Neste caso, a mutualidade deve examinar a periodicidade de paga-
mento das quotizações, pois pode estar mal adaptada às características dos rendimentos dos
aderentes.

88 Guia de gestão das mutualidades de saúde em África
BIT/STEP

A verificação do registo dos direitos de adesão 
e das quotizações



● O montante ou a periodicidade de quotização não são as únicas causas de possíveis atrasos.
Estas podem, igualmente, resultar de uma desafectação da mutualidade cujos aderentes conside-
ram os serviços inadequados, a quotização demasiado elevada relativamente aos serviços ofere-
cidos, a qualidade dos serviços de saúde cobertos demasiado má, etc. Trata-se de um problema
de desmotivação dos aderentes; a mutualidade deve tentar rever os seus serviços, assim como, o
binómio prestações/quotizações.

● São possíveis outras causas para os atrasos. Podem resultar de uma falta de disciplina dos ade-
rentes. Neste caso, a mutualidade tem todo o interesse em empreender acções de cobrança enér-
gicas, sancionar atrasos com multas, etc. Podem, igualmente, estar ligados a uma má organiza-
ção da cobrança ao nível da mutualidade.

Deste modo, os atrasos de pagamento podem ter várias causas e, por isso, apelar a diferentes medi-
das correctoras. Em todos os casos, uma mutualidade deve limitar o montante dos atrasados e adoptar
sanções contra os respeitantes aderentes (suspensão dos direitos às prestações, até mesmo exclusão
do aderente).

Observar-se-à também que é difícil para uma mutualidade recusar estritamente esses atrasos de paga-
mento, pois isso poderia levar à exclusão de aderentes que são confrontados com problemas econó-
micos pontuais, tais como a perda de uma colheita. A mutualidade pode, em contrapartida, pensar
em alternativas como, por exemplo, a criação de uma caixa de solidariedade destinada a financiar as
quotizações dos aderentes temporariamente confrontados com justificados problemas económicos.

Quando o pagamento das quotizações é semanal, mensal ou trimestral, o acompanha-
mento permite igualmente identificar as flutuações sazonais da taxa de cobrança das quoti-
zações. Assim, a mutualidade poderá, consequentemente, regular a periodicidade desse
pagamento e afinar as previsões de tesouraria.

Exemplo

Uma mutualidade de agricultores pede aos seus aderentes para pagarem as suas quotizações mensal-
mente. Em cada ano, os gestores constataram que os atrasos de quotizações aparecem a meio do
ano, no período de carência monetária, enquanto que o nível de cobrança é bom no início e no fim
do ano. Na AG, os aderentes confirmam que experimentam grandes dificuldades para quotizar no
momento em que são mais fracos os seus rendimentos.

É então debatido e adoptado um novo calendário de quotização, que prevê uma concentração
dos pagamentos durante os períodos de venda das colheitas e nenhuma entrega no período de
carência.

● A taxa de cobrança das quotizações

O principal indicador utilizado em matéria de acompanhamento das quotizações é a
taxa de cobrança das quotizações. Esta taxa é igual à relação entre as quotizações
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recebidas e as quotizações emitidas. Mede a proporção de quotizações esperadas
que ainda não foram depositadas em caixa pela mutualidade.

0 quadro de acompanhamento proposto no exemplo abaixo permite complementar
este indicador com uma síntese mensal dos pagamentos e dos atrasados.

A frequência de acompanhamento da quotização está estreitamente
ligada à sua periodicidade e às suas modalidades de pagamento,
por exemplo:

✔ se o pagamento da quotização é anual e limitado a um único
período, o acompanhamento apenas é necessário uma vez por
ano. Contudo, pode tornar-se útil realizar este acompanhamento
mais frequentemente se a mutualidade aceita cobrir os aderentes
que apenas tenham pago uma parte da sua quotização durante
o período previsto. Com efeito, a mutualidade deverá fiscalizar
a cobrança dos atrasados durante os meses seguintes;

✔ se o pagamento das quotizações é fraccionado, o acompanha-
mento é realizado com a mesma frequência do pagamento.
O acompanhamento é aqui, particularmente importante, pois o
fraccionamento do pagamento confronta a mutualidade com pro-
blemas de disciplina, com dificuldades ligadas às situações eco-
nómicas aleatórias, etc. O recurso a uma quotização semanal,
mensal ou outra, obriga uma mutualidade a adoptar uma certa
flexibilidade em matéria de cobrança e, consequentemente, a
efectuar um rigoroso acompanhamento das entregas. 

O quadro de acompanhamento das quotizações é uma síntese do
registo de quotização, no qual retoma e compara os saldos men-
sais. Assim, o quadro permite visualizar e comparar a emissão de
quotizações com a sua cobrança e a evolução dos atrasados. 

O seu principal objectivo é o acompanhamento da taxa de
cobrança das quotizações, mas ela deve igualmente permitir com-
preender as evoluções desta última. O seguinte exemplo mostra que
podem sobrepor-se os atrasados do anterior exercício com os que
se acumulam durante o corrente exercício.

Exemplo

Uma mutualidade pede uma quotização mensal idêntica para cada beneficiário. Os gestores registam
as quotizações recebidas na ficha de quotização de cada aderente, assim como, no registo de quoti-
zação. Os direitos de adesão são pagos pelos novos aderentes no período de adesão à mutuali-
dade, isto é, de Janeiro a Fevereiro. A mutualidade sanciona os aderentes que acumulam um atraso
superior a metade da sua quotização anual, retirando-lhes o seu direito às prestações. As fichas de
quotização e o registo de quotizações são concebidos por forma a permitir o acompanhamento dos
atrasados do precedente ano. 

A quotização mensal é igual a 100 UM (unidades monetárias) por mês e por beneficiário.

O quadro de
acompanhamento
dos direitos
de adesão e das
quotizações

A frequência de 
acompanhamento
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O responsável pelo registo de quotizações mantém actualizado um quadro de acompanhamento que,
para o ano de 2002, apresenta-se assim:

Quadro de Acompanhamento das quotizações
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Notas no quadro

A. Os montantes das quotizações emitidas, aqui indicadas, correspondem aos do registos de quoti-
zação. Esses montantes correspondem, em princípio, ao número de beneficiários do mês multipli-
cado pelo montante mensal de quotização.

B. As quotizações recebidas correspondem ao depósito em caixa das quotizações do exercício de
2002.

C. Os atrasados recebidos correspondem à cobrança dos atrasados dos anteriores períodos. Cons-
tata-se que os atrasados do precedente exercício foram recebidos na totalidade no decurso do pri-
meiro trimestre de 2002.

D. O saldo dos atrasados é igual às quotizações mensais emitidas diminuídas das quotizações rece-
bidas e dos atrasados recebidos durante o mês, adicionado ao saldo dos atrasados do prece-
dente mês.

E. A taxa de cobrança das quotizações é igual às quotizações recebidas divididas pelas quotiza-
ções emitidas. É expressa em percentagem. Constata-se que os meses de Maio a Setembro são os
menos propícios a pagamento das quotizações. Em contrapartida, o início e o fim do ano são
mais favoráveis.

F. A taxa de cobrança total é igual às quotizações recebidas aumentadas dos atrasos recebidos,
dividido pelas quotizações emitidas. É expressa em percentagem.

A gestão das prestações

A função principal de um sistema de seguro de saúde é a comparticipação da totalidade
ou parte das despesas de saúde dos seus beneficiários, de acordo com uma lista de pres-
tações definidas com precisão. Esta comparticipação constitui a principal fonte de despe-
sas do sistema de seguro. Por esse facto, a gestão das prestações desempenha um impor-
tante papel. Visa, nomeadamente:

● realizar um controlo permanente dos direitos dos aderentes na comparticipação nas
suas despesas de saúde;

● ordenar e executar os reembolsos dos aderentes ou o pagamento das facturas dos pres-
tadores de cuidados;

● registar as informações sobre as prestações que são necessárias ao acompanhamento
e à avaliação das actividades da mutualidade de saúde, ao cálculo das quotizações e
às previsões financeiras.

A gestão das prestações assenta num conjunto de técnicas e de documentos ligados à
comparticipação nas despesas de saúde. Apoia-se, igualmente, em relações funcionais
entre a mutualidade e os prestadores de cuidados. Apresenta, efectivamente, a particulari-
dade de ser dependente da acção desses prestadores.
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3.1 As modalidades de recurso aos serviços de saúde

As modalidades de recurso aos serviços de saúde devem obedecer a vários princípios.

● Devem ser simples a fim de serem facilmente compreendidas pelos aderentes e favore-
cerem um acesso rápido aos cuidados.

● Devem preparar os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de certos riscos
ligados ao seguro, tais como, as fraudes, o sobre consumo de cuidados, etc.

● Devem corresponder aos meios técnicos, financeiros e humanos da mutualidade: um sis-
tema demasiado complexo ou demasiado oneroso pode tornar-se, em tempo, uma
fonte de paralisia da mutualidade.

● Devem ser coerentes, no quadro de um sistema de terceiro pagador, com as regras e
procedimentos de gestão dos prestadores de cuidados.

Exemplo

Uma mutualidade de saúde cobre as despesas de internamento num hospital que pratica um sistema
tarifário e de pagamento dos actos repartidos pelos seus diferentes serviços. Para cada novo acto, um
paciente deve, antecipadamente, pagar à caixa do respectivo serviço. Todas as tardes, os caixas dos
serviços transferem as suas receitas para o serviço contabilístico do hospital. 

Durante o processo de implementação da mutualidade, os responsáveis desta e a direcção do hospi-
tal reúnem-se, a fim de definir as modalidades de comparticipação dos beneficiários. No final das dis-
cussões, ficou decidido que essa comparticipação assentaria nas seguintes regras:

1. Quando um beneficiário entrar no hospital, o primeiro serviço no qual se apresentar (geralmente
um serviço de internamento) orienta-lo- à para o serviço contabilístico.

2. O serviço contabilístico entregará ao beneficiário uma ficha de comparticipação que este último
deverá apresentar em cada serviço. Para receber esta ficha, o beneficiário entregará o seu cartão
de aderente ao serviço contabilístico; apenas o retomará no final do seu internamento.

3. O beneficiário deverá apresentar a sua ficha de comparticipação na caixa de cada ser-
viço consultado no quadro do tratamento (laboratório, radiografia, internamento, cirurgia,
etc.). Os caixas não lhe pedirão o pagamento dos actos que serão efectuados, mas preen-
cherão uma linha da ficha de comparticipação, indicando o montante a pagar pela mutuali-
dade.

4. O beneficiário, no final do seu internamento, voltará ao serviço contabilístico onde entregará a
sua ficha de comparticipação e retomará o seu cartão de aderente. Irá para casa sem ter desem-
bolsado ao hospital a mínima soma.

5. O serviço contabilístico do prestador totalizará, no fim do mês, os montantes do conjunto de fichas
de comparticipação e estabelecerá uma factura em nome da mutualidade.

A comparticipação dos beneficiários deve ter em conta as seguintes considerações:

● para estar coberta pela mutualidade, a pessoa deve:

✔ ser beneficiário da mutualidade;

✔ ter terminado o seu período de observação;

Parte III • A gestão das adesões, das quotizações e das prestações 93



✔ estar em dia no pagamento das suas quotizações ou não ultrapassar o atraso tole-
rado pela mutualidade;

● algumas mutualidades colocam um limite no montante das despesas de cuidados cober-
tos por beneficiários. Quando um beneficiário atinge esse limite, as suas despesas não
são mais comparticipadas;

● em certas mutualidades, os beneficiários estão apenas cobertos nas formações médicas
autorizadas. Eles podem recorrer a outros prestadores, sem, contudo, beneficiar do
mesmo tipo de cobertura;

● num sistema de terceiro pagador, as condições de acesso e as modalidades de com-
participação das despesas de cuidados são objecto de procedimentos precisos con-
vencionados entre a mutualidade e cada prestador;

● num sistema de reembolso das despesas ao aderente, pode ser estabelecido um
acordo entre a mutualidade e o prestador, relativamente às modalidades de recebi-
mento ou o estabelecimento de uma tarifa vantajosa para os mutualistas.

3.2 O controlo dos direitos às prestações

O controlo dos direitos às prestações pode ser realizado antes, durante e/ou após o
recurso aos cuidados dos beneficiários, conforme a organização e o funcionamento da
mutualidade (em particular, sistema de terceiro pagador ou não). Trata-se para a mutuali-
dade de verificar, no momento deste controlo:

● por um lado, que o beneficiário tenha terminado o seu período de observação e tenha
em dia as suas quotizações, ou que não acuse um atraso superior aos limites tolerados
pela mutualidade;

● por outro, que as pessoas que se apresentam com um cartão de aderente sejam, efecti-
vamente, beneficiários da mutualidade, isto é, que não haja usurpação de identidade
pelos indivíduos não mutualistas.

O controlo antes do recurso aos cuidados é praticado no quadro do
sistema de terceiro pagador. O beneficiário deve apresentar-se no
escritório da mutualidade antes de se dirigir para um prestador de
cuidados. O “bureau” da mutualidade terá as tarefas de:

✔ verificar a identidade do paciente efectuando o controlo da sua
regular inscrição na ficha de adesão;

✔ controlar na ficha de quotização que o aderente esteja em dia;

✔ eventualmente, entregar uma carta de garantia e orientar o bene-
ficiário para o prestador;

✔ informar o beneficiário das modalidades de recebimento e de
comparticipação em relação ao prestador.

Este controlo é, em particular, praticado no quadro do sistema de ter-
ceiro pagador. É realizado pelo prestador de cuidados e, portanto,
depende do contrato que rege as relações entre este e a mutualidade.
Quando está previsto este controlo, o prestador de cuidados deve: 

✔ verificar a validade do cartão de aderente;

O controlo durante
os cuidados

O controlo
antes do recurso
aos cuidados
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✔ verificar que o paciente seja, realmente, uma das pessoas inscri-
tas no cartão;

✔ eventualmente, assegurar-se de que o nome do beneficiário não
conste numa lista de pessoas excluídas da mutualidade que
pode ser-lhe enviada por esta última.15

Este tipo de controlo é igualmente praticado quando é estabelecida
uma tarifa vantajosa para os beneficiários, no quadro de um sistema
de reembolso ao aderente das despesas de cuidados. O prestador
de cuidados deve assegurar-se, graças ao cartão de aderente, do
direito dos pacientes àquela vantagem.

No caso de terceiro pagador, este controlo implica uma participa-
ção de três intervenientes: o prestador, o aderente, e a mutualidade.
É activado o seguinte procedimento:

✔ o prestador entrega um atestado de cuidados;

✔ o aderente deposita este atestado de cuidados na sede da
mutualidade;

✔ a mutualidade verifica, a posteriori, com base no atestado de cui-
dados, o direito do aderente às prestações. Quando esse direito
não é confirmado, a mutualidade poderá verificar se os procedi-
mentos de controlo foram correctamente aplicados pelo prestador.

No caso de um sistema de reembolso ao aderente das despesas de
cuidados, o escritório da mutualidade deve verificar, antes de proceder
ao reembolso, se o beneficiário tem direito às prestações (inscrição,
pagamento das quotizações, período de observação) e que os cuida-
dos prestados estão, efectivamente, cobertos pela mutualidade.

3.3 A facturação e o controlo das facturas dos
prestadores de cuidados

No quadro de um sistema de terceiro pagador, os convénios entre a mutualidade e os pres-
tadores de cuidados prevêem a periodicidade de facturação dos cuidados (a qual, geral-
mente, é mensal).

Cada prestador de cuidados estabelece uma factura para os cuidados proporcionados
aos beneficiários, na base das suas próprias ferramentas de gestão (registo de consultas,
de internamento, etc.) ou, quando o documento é utilizado, na base dos exemplares dos
atestados de cuidados, a CE da mutualidade deve:

● efectuar um último controlo dos recursos aos cuidados, comparando as informações dos
atestados ou das cartas de garantia com as de factura (número de código e nome dos
beneficiários, datas, montantes, etc.). Este controlo é útil na medida em que não são
raros os erros de escrituração;

● verificar que os montantes facturados correspondem aos fixados pelo convénio entre a
mutualidade e o prestador.

O controlo após
o recurso aos
cuidados
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A autorização para pagamento é igualmente da competência da
CE, quando a CE da mutualidade efectuou as prévias operações de
controlo.

Quando é constatado um problema, este deve ser discutido com o
prestador de cuidados; por exemplo, quando existe uma diferença
entre um atestado de cuidados e a factura.

Cada prestação comparticipada pela mutualidade é inscrita numa
ferramenta de registo das prestações, o registo das prestações.

Este registo tem por objectivo fornecer informações sobre as presta-
ções necessárias ao acompanhamento e à avaliação das activida-
des da mutualidade. Trata-se, em especial, das informações empre-
gues para cálculo das taxas de utilização e dos custos médios.

3.4 Os documentos

Os procedimentos e documentos de gestão das prestações são de uma grande diversi-
dade nas mutualidades visadas por este guia. Os mais frequentemente utilizados são
adiante descritos. Num primeiro tempo, são apresentados os documentos utilizados num
sistema de terceiro pagador.

A carta de garantia, ou autorização de comparticipação, é um
documento utilizado pelas mutualidade que procura realizar um con-
trolo dos direitos às prestações, antes do recurso aos cuidados pelos
beneficiários. Tem dois principais objectivos:

✔ permitir um prévio controlo visando desencorajar as fraudes e
limitar o sobre consumo;

✔ garantir ao prestador de cuidados que as despesas de cuidados
do paciente serão cobertas pela mutualidade (sistema de terceiro
pagador).

Apresentação
A carta de garantia apresenta-se, geralmente, sob a forma de um
livro de talões pré-impresso cuja parte destacável, entregue ao bene-
ficiário para ser apresentada, indica:

✔ as informações relativas ao beneficiário: apelido e o nome pró-
prio, idade, sexo, número de código de identificação e outras
informações úteis do cartão aderente;

✔ uma fórmula pré-redigida que autoriza o prestador de cuidados
a receber o paciente de acordo com as condições previstas no
convénio com a mutualidade;

✔ a data, o visto da mutualidade e a assinatura do responsável
que entregou a carta de garantia.

O talão retoma, entre outras, as informações relativas ao beneficiá-
rio e a data de entrega do cartão de garantia.

A carta de garantia

O registo das
comparticipações

A autorização
e a execução
do pagamento
de cuidados



Regras de utilização
✔ O beneficiário deve obter a carta de garantia na mutualidade

antes de se dirigir ao prestador. A mutualidade controla o direito
às prestações do beneficiário antes de lhe entregar a carta.

✔ A carta de garantia deve ser obrigatoriamente apresentada ao
prestador pelo beneficiário, para que este possa beneficiar da
comparticipação nos cuidados, à excepção dos casos de urgên-
cia e outras eventualidades previstas no convénio.

✔ A carta de garantia é geralmente apresentada ao prestador com
o cartão de aderente.

✔ A carta de garantia é devolvida à mutualidade pelo prestador,
conjuntamente com a factura.

Exemplo

Aquando do processo de implementação da mutualidade Espoir, os promotores adoptaram o sistema
de carta de garantia, pois consideram tratar-se do melhor sistema de controlo dos direitos às presta-
ções.

Cada CE dos agrupamentos mutualistas de bairro recebe um livro de talões com 50 cartas de garan-
tia. Quando ocorre um caso de doença numa família, o aderente em causa deve apresentar-se,
munido do seu cartão de aderente, perante o responsável do agrupamento. Este último verifica se o
aderente tem as suas quotizações em dia (ou se não acumulou um atraso superior ao previsto nos Esta-
tutos) e se o beneficiário não está em período de observação. Quando o direito às prestações está
confirmado, o responsável entrega ao aderente uma carta de garantia, que este último deverá apre-
sentar na formação médica com o seu cartão de aderente.

O modelo seguinte representa a carta de garantia, com o talão, que foi entregue a Awa Madou para
a sua filha Amina que devia ser internada no Hospital Bonne Santé, convencionado com a Mutuali-
dade Espoir.
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O atestado de cuidados tem várias funções:

✔ permite um controlo após o recurso aos cuidados, quando o
aderente a deposita no escritório da mutualidade;

✔ permite aos prestadores de cuidados estabelecerem as suas fac-
turas;

✔ pode servir de justificativo para a contabilidade das formações
médicas;

✔ sublinha, junto do aderente, num sistema de terceiro pagador,
que os cuidados têm um custo (para além de um eventual co-
pagamento).

Apresentação
O atestado apresenta-se, geralmente, sob a forma de um formulário
em dois exemplares pré-impressos (aquando do preenchimento, é
interposta uma folha de papel químico entre as duas folhas).

As seguintes informações devem constar no atestado:

✔ o nome da formação médica;

✔ o nome da mutualidade (sobretudo se a formação médica traba-
lha com várias mutualidades de saúde);

✔ os apelidos, os nomes próprios, número de código e outras infor-
mações úteis e convencionadas com a mutualidade relativas ao
beneficiário e constando no cartão de aderente;

✔ a natureza dos actos prestados ao paciente: consulta, exames,
etc.(utilização eventual de um código);

✔ o montante pago pelo paciente, sob a forma de taxa modera-
dora, franquia ou outra;

✔ o montante facturado à mutualidade pelos actos prestados ao
paciente;

✔ a data dos cuidados ou datas de entradas e de saídas para os
internamentos;

✔ a assinatura do prestador de cuidados e a do beneficiário(ou a
impressão digital).

Regras de utilização
✔ O atestado é estabelecido pelo prestador de cuidados, pelo

menos em dois exemplares: um conservado pelo prestador, o
outro entregue ao paciente;

✔ A apresentação e as modalidades de preenchimento dos atrasa-
dos são convencionados entre a mutualidade e o prestador;

✔ Os mutualistas devem remeter rapidamente o seu exemplar de
atestado ao escritório da mutualidade.

O atestado
de cuidados
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Exemplo

Após vários meses de funcionamento, a Mutualidade Espoir decide abandonar o sistema de carta de
garantia, em proveito dos atestados de cuidados. Ela deposita em cada formação médica um livro
com 50 atestados de cuidados (cada atestado está em duplicado).

No final da prestação de cuidados, o pessoal da formação médica preenche um atestado de
cuidados, sendo um exemplar remetido ao beneficiário. Este deve, seguidamente, remeter esse
atestado a um dos membros da CE do seu agrupamento mutualista.

O atestado seguinte retoma o exemplo do internamento de Amina Kado que ilustrava a carta de
garantia. Notar-se-à que a utilização do co-pagamento volta a deixar a cargo do aderente o
pagamento da consulta à entrada no hospital, assim como, a primeira diária de internamento (tarifa
=1000 UM/dia; para as crianças de 0-5 anos, a tarifa =500 UM/dia).



A factura recapitula os montantes dos cuidados prestados aos bene-
ficiários da mutualidade de saúde, durante um certo período (mais
frequentemente, em cada mês, até mesmo por trimestre) desses cui-
dados ao prestador,

A factura desempenha um duplo papel:

✔ é uma peça contabilística que desencadeia o procedimento de
pagamento dos cuidados;

✔ constitui uma ferramenta de controlo e de acompanhamento, em
associação com as cartas de garantia ou os atestados de cuida-
dos.

Apresentação 
As informações que aparecem na factura devem estar listadas no
convénio entre a mutualidade e o prestador de cuidados. Uma
mutualidade pode estabelecer um formato padrão de apresentação
da factura de acordo com os prestadores e escolher distribuir a estes
livros de facturas virgens. Isso implica custos de gestão suplementa-
res, mas garante à mutualidade receber facturas padronizadas, o
que facilita os anteriores controlo e acompanhamento.

A factura comporta geralmente as seguintes informações:

✔ os elementos de identificação do prestador de cuidados;

✔ o número da factura;

✔ o período coberto;

✔ a recapitulação das prestações facturadas:

✔ data da prestação;

– número da carta de garantia ou do atestado de cuidados
(eventualmente);

– natureza da prestação;

– custos da prestação facturado à mutualidade (com menção do
co-pagamento se este existir);

✔ a soma total facturada à mutualidade para o período, por alga-
rismos e por extenso;

✔ a data de emissão da factura (e, eventualmente, o prazo de
reembolso conforme o convénio com a mutualidade);

✔ a assinatura e o carimbo do prestador de cuidados.

Regras de utilização
✔ A factura é geralmente estabelecida no fim do mês, salvo excep-

ção (fraco montante transportado para o mês seguinte por exem-
plo). Em tal circunstância, o montante da factura é, então, trans-
portado sobre a do mês seguinte.

✔ A factura é estabelecida no mínimo com dois exemplares: um
para o prestador e o outro para a mutualidade de saúde.

A factura
recapitulativa
do prestador
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✔ A factura deve ser cuidadosamente preenchida pelo prestador.
A mutualidade pode recusar o pagamento de uma factura que
não contenha todas as informações convencionadas redigidas
de forma legível.

✔ A factura em questão pode ser devolvida pela mutualidade se os
montantes que nela constam não estão em conformidade com os
registados nos atestados de cuidados (quando este tipo de docu-
mento é utilizado).
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Exemplo

As convenções acordadas entre a Mutualidade Espoir e os prestadores de cuidados regulam especial-
mente o conteúdo das facturas mensais que estes últimos devem estabelecer. Por este facto, todas as
facturas contêm os mesmos tipos de informação e, assim, facilitam as operações de controlo e de
acompanhamento da mutualidade.

O modelo seguinte apresenta a factura elaborada pelo Hospital Bonne Santé para o mês de Julho de
2002. Ela sintetiza todos os atestados de cuidados de saúde prestados durante esse mês, entre os
quais, o de Amina Kado, anteriormente apresentado.



A mutualidade pode pedir aos seus aderentes para pagarem os
encargos respeitantes aos serviços prestados; ela reembolsá-los-á
depois. Neste caso, o aderente paga em conformidade com as
modalidades adoptadas pelo prestador de cuidados (pagamento
no acto, por ocorrência de doença, etc.) e de acordo com as tarifas
convencionadas com a mutualidade.

O aderente recebe, então, do prestador uma prova de paga-
mento, isto é, um recibo ou uma factura na qual deve constar pelo
menos:

1. a identificação do prestador de cuidados;

2. a exacta identificação do beneficiário;

3. a natureza das prestações;

4. o preço e a data da prestação.

Munido do seu livrete de saúde, do seu cartão de aderente e da
sua prova de pagamento, o aderente apresenta-se no escritório da
mutualidade para ser reembolsado. Pode igualmente dirigir o seu
pedido por correio.

O registo das prestações permite o acompanhamento dos cuidados
cobertos pala mutualidade.

Apresentação
Existem diversas apresentações do registo das prestações, entre as
quais, as duas seguintes (sistema de terceiro pagador):

✔ um registo na forma de quadro com:

– em linha: cada prestação coberta pela mutualidade;

– em coluna:

– a data,

– o número da carta de garantia ou do atestado de cuidados
(eventualmente);

– o número de código, a idade e o sexo do beneficiário,

– o tipo de prestação (consulta, maternidade, internamento,
etc.)

– o montante total da prestação,

– as eventuais observações;

✔ um classificador, reagrupando, por ordem cronológica e/ou por
serviço utilizado, os atestados de cuidados (quando são utiliza-
dos).

O registo
das prestações

O recibo ou a
factura individual
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Regras de utilização
✔ Quando a mutualidade utiliza o sistema da carta de garantia, o

registo é, geralmente, preenchido no fim do mês, quando foi
recebida a factura de cada prestador de cuidados e controlada
pela CE da mutualidade.

✔ Quando a mutualidade utiliza o sistema de atestado de cuida-
dos, cada prestação de cuidados deve ser registada desde a
recepção do atestado de cuidado.

✔ Nos dois casos, todas as informações respeitando cada presta-
ção devem ser registadas.

✔ Quando é detectado um caso de fraude, o assentamento deve
ser corrigido no registo, a fim de evitar falsear o cálculo das
taxas de utilização e dos custos médios.

✔ Quando a mutualidade reembolsa directamente as despesas dos
aderentes, as informações relativas às prestações são transporta-
das para o registo, após o controlo do direito às prestações e a
preparação dos pagamentos.

Exemplo

A mutualidade Espoir utiliza um registo das prestações que é actualizado, aquando das reuniões
mensais dos representantes dos agrupamentos mutualistas de bairro. Estes últimos apresentam-se
na reunião munidos de todos os atestados de cuidados que os aderentes depositaram durante o
mês. As facturas dos diferentes prestadores de unidades são enviadas directamente à mutuali-
dade.

Um dos objectivos desta reunião é comparar os actos mencionados nas facturas com os atesta-
dos recebidos. Nesta comparação os prestadores de cuidados que não coloquem problemas
são inscritos no registo das prestações. Para os outros, dois casos ilustrativos podem ser apresen-
tados:

● uma prestação é mencionada numa factura, mas o respectivo agrupamento não recebeu do
aderente o correspondente atestado de cuidados. Neste caso, a prestação é paga normal-
mente e, depois, é objecto de um controlo, junto do aderente, feito pela Comissão do agru-
pamento;

● uma diferença de montante aparece entre um atestado de cuidados e a factura. Este problema é,
então, discutido com o prestador, antes do pagamento da factura.

Quando estes casos estão regularizados, são inscritos no registo das prestações.

Este registo permite sintetizar o conjunto das prestações de cuidados do mês. Simplifica a
contabilidade, pois desempenha o papel de um diário auxiliar (ver parte 4: A contabilidade) e
contém todas as informações necessárias à realização de um eficaz acompanhamento.

A página deste registo para o mês de Julho de 2002 é aqui apresentada. Notar-se-á que, além das
prestações do Hospital Bonne Santé, a Mutualidade Espoir cobre igualmente os pequenos
internamentos e os partos em dois centros de saúde e numa maternidade de bairro.
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3.5 O controlo dos registos

O registo das prestações deve ser objecto de um controlo regular, a fim de verificar a exac-
tidão do terceiro pagador. Esse controlo assenta no facto de que:

● cada prestação de cuidados dá lugar ao estabelecimento de uma carta de garantia
e/ou de um atestado de cuidados (se estes documentos são utilizados);

● uma linha numa factura de um prestador corresponde à prestação fornecida;

● ter sido efectuada uma inscrição no registo das prestações

O controlo consiste em comparar o número de prestações e o total das despesas de cuida-
dos, determinados a partir de cada um desses três documentos.

O total das despesas de cuidados deve, igualmente, ser comparado com as despesas
registadas na conta “Prestação doença” do livro – razão.
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3.6 O acompanhamento das prestações doença

O acompanhamento das prestações tem por objecto o consumo de cuidados pelos benefi-
ciários da mutualidade e o custo das prestações cobertas. Trata-se de um elemento essen-
cial da gestão de uma mutualidade, pois permite:

● estimar o preço do custo do produto de seguro;

● detectar e corrigir as anomalias em matéria de utilização dos serviços de saúde pelos
beneficiários (selecção adversa, sobreconsumo, etc.);

● detectar e corrigir igualmente as anomalias nos prestadores de cuidados (sobre prescri-
ção, etc.);

● afinar o cálculo das quotizações , as previsões orçamentais e os planos de tesouraria.

Os principais indicadores de acompanhamento são:

a taxa de utilização dos serviços de saúde pelos beneficiários e o
custo médio de cada serviço coberto.

A taxa de utilização dos serviços de saúde pelos beneficiários
(racio prestações/beneficiários)
Este indicador, calculado por categoria de serviço (ou de prestação)
e por um certo período, é a relação entre o número de vezes que os
beneficiários da mutualidade utilizaram o serviço considerado e o
número total de beneficiários.

Quando a mutualidade colabora com vários prestadores, a taxa de
utilização deve ser calculada para cada um deles, e depois global-
mente. Para fazer isso, o número de beneficiários susceptíveis de utili-
zar os serviços de cada prestador deve ser precisamente conhecido.

Os indicadores de
acompanhamento
das prestações

Parte III • A gestão das adesões, das quotizações e das prestações 105

A verificação do registo das prestações doença
(sistema com atestados de cuidados e de terceiro pagador)



As taxas de utilização são estabelecidas:

✔ por um lado, para calcular o nível das quotizações. As taxas de
utilização reais são comparadas com as empregues no cálculo
das quotizações. Quando as taxas de utilização reais são cons-
tantemente superiores às taxas que serviram para o cálculo, a
quotização está sub-avaliada e a mutualidade sentirá dificulda-
des financeiras no fim do exercício. Inversamente, quando a taxa
real é inferior, a mutualidade pode baixar o montante das quoti-
zações ou aumentar o nível ou a extensão das garantias;

✔ por outro, para caracterizar as variações sazonais de utilização
e para identificar o aparecimento de epidemias ou de eventuais
anomalias de consumo ou de prescrição.

O custo médio de cada serviço de saúde coberto
O cálculo dos custos médios é efectuado para cada categoria de
serviço e para cada prestador, dividindo o custo total pelo número
de prestações da categoria (concedidas por um mesmo prestador).

Este indicador deve ser comparado com:

✔ o custo médio empregue no cálculo das quotizações;

✔ os custos médios dos meses precedentes.

Do mesmo modo que para a taxa de utilização, a mutualidade de
saúde pode encontrar custos médios reais superiores ou inferiores
aos empregues no cálculo das quotizações. Deve, então, proceder
a ajustamentos no montante das suas quotizações ou reajustar a
extensão das garantias.

O acompanhamento mensal dos custos permite constatar eventuais
anomalias. Variações no decurso do exercício traduzem, geral-
mente, uma mudança de comportamento dos beneficiários ou de
um (ou vários) prestador de cuidados; a mutualidade deve, então,
reagir.

O acompanhamento das prestações deve ser regular. O cálculo dos
indicadores e o preenchimento dos quadros de acompanhamento
são geralmente mensais e efectuam-se após recepção e controlo
das facturas dos prestadores de cuidados.

O cálculo das taxas de utilização dos serviços pelos beneficiários
não é possível se a mutualidade não conhece com precisão o
número dos seus beneficiários. 

O quadro de acompanhamento das prestações é mais complexo de
elaborar e preencher do que no caso das adesões e das quotiza-
ções. Deve ser elaborado um quadro :

✔ para cada prestador de cuidados, distinguindo cada um dos ser-
viços cobertos;

O quadro de
acompanhamento

A frequência do
acompanhamento
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✔ eventualmente, para cada aldeia, secção local ou agrupamento
mutualista filiado na mutualidade;

✔ para o conjunto dos prestadores e das aldeias, secções ou agru-
pamentos (este quadro global serve de referência para a análise
dos precedentes quadros).

Esses quadros sintetizam as informações do registo das prestações e
permitem visualizar a evolução mensal dos indicadores de acompa-
nhamento. Trata-se de um trabalho particularmente pesado, sobre-
tudo, para uma mutualidade que cobre vários prestadores e/ou
várias secções de base. A realização deste acompanhamento pode
requerer a utilização de material informático e de apoio externo.
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Exemplo

Uma mutualidade de saúde cobre duas comunidades e conta:

● 1000 beneficiários na comunidade A, com 200 em período de observação até ao mês de Abril;

● 2500 beneficiários na comunidade B, com 500 em período de observação até ao mês de Abril.

As duas comunidades possuem, cada uma, um centro de saúde, no qual a mutualidade comparticipa
os internamentos. Estes dois centros de saúde têm o mesmo quadro técnico e efectuaram as mesmas
prestações de cuidados com idênticas tarifas e preços de medicamentos.

O responsável pelo registo das prestações mantém mensalmente actualizados os quadros de acompa-
nhamento que aqui se apresentam para o ano de 2002.
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Notas dos quadros

Estes três quadros são preenchidos do mesmo modo. O terceiro quadro é a síntese, ao nível das
duas comunidades, do número de beneficiários, do número de internamentos e dos custos das
prestações.



A. Esta linha apenas contabiliza os beneficiárias que têm direito às prestações. O número varia no
mês de Maio, pois alguns estão em período de observação de Janeiro a Abril (inclusive). O total
da linha A é a média do número mensal de beneficiário.

B. O número de internamentos é resultante do registo das prestações.

C. A taxa de utilização mensal é calculada dividindo o número de internamentos do mês pelo número
médio de beneficiários que tenham direito às prestações durante esse mês. O resultado é multipli-
cado por 12, a fim de poder comparar esta taxa com a empregue no cálculo das quotizações
(6,0% – coluna Ref.). A mutualidade pode, assim, apreciar o nível de utilização dos serviços
durante o mês, relativamente à média anual prevista. Cada taxa mensal é igualmente comparada
com as taxas dos precedentes meses o que permite uma primeira observação da sua evolução. A
taxa de utilização anual (a última coluna) é calculada dividindo o total de internamentos pelo
número médio de beneficiários.

D. A linha D permite uma outra observação da taxa de utilização dos serviços de internamento dos
dois centros de saúde pelos beneficiários da mutualidade. O modo de cálculo utilizado tem em
conta a evolução do consumo de cuidados, após o início do exercício e permite projectá-la no
resto do ano.
Este cálculo assenta nos seguintes dados:
CI = Número acumulado de internamentos desde o início do ano.
MB = Número médio de beneficiários desde o início do ano.
MP = Número de meses passados.

A fórmula utilizada em cada mês é a seguinte: 

Por exemplo, no quadro 3 (comunidades A e B), o cálculo é o seguinte para o mês de
Maio:[(72/2940)x 12] / 5 = 5,9%.

E. Os custos totais das prestações comparticipadas são resultantes do registo das prestações.

F. O custo médio mensal de um internamento é calculado dividindo o custo total dos internamentos
pelo número daqueles no decurso do mês. O custo médio anual é calculado dividindo o total das
facturas pelo número anual de internamento.

G. O custo médio “acumulado” anual é calculado em cada mês, dividindo o total das facturas desde
o início do ano pelo número de internamentos desde o início do ano.

Por exemplo, no quadro 3, é o seguinte o cálculo para o mês de Março:

(60000+64000+66500) / (13+13+15) = 4646

Esta linha permite observar a evolução do custo médio dos internamentos e comparar a tendência
que progressivamente se desenha com o custo médio esperado e utilizado no calculo das quotiza-
ções (5000- coluna Ref.).

Estes quadros e os cálculos que contêm podem parecer pesados e fastidiosos, mas são indispensáveis.

Neste exemplo, as linhas D e G do quadro 3 indicam que as taxas de utilização e o custo médio dos
internamentos tendem a aumentar de mês para mês e a ultrapassar os custos esperados. Esta tendên-
cia global esconde, contudo, dois distintos fenómenos.

● Na comunidade A, as taxas de utilização evoluem conforme as previsões, isto é, em cerca de
6,0%, mesmo se alguns meses, como Outubro, conhecem uma taxa elevada. Em contrapartida, o
custo médio dos internamentos aumenta a partir do mês de Julho para atingir níveis elevados rela-
tivamente às previsões.
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● A comunidade B apresenta uma situação inversa: os custos médios mantêm-se em conformidade com
as previsões, mas as taxas de utilização aumentam a partir de Junho e são elevadas no fim do ano.

No fim do ano, os responsáveis da mutualidade realizam um estudo complementar, a fim de com-
preender esse fenómenos.

● Constatam que na comunidade A, o enfermeiro do centro de saúde pratica uma sobre-factura dos
internamentos para aumentar as suas receitas nas despesas da mutualidade.

● Na comunidade B, constatam que várias famílias combinaram com o enfermeiro este facturar à
mutualidade despesas em internamentos de indivíduos não mutualistas.

À vista das tendências que aparecessem a meio do ano, estes responsáveis teriam podido intervir mais
rapidamente para travar esses desvios.

Os procedimentos de gestão das adesões,
das quotizações e das prestações

As ferramentas e procedimentos de gestão das adesões, das quotizações e das prestações
foram tratadas separadamente nos três capítulos precedentes. Este quarto capítulo dá uma
visão sintética das relações entre estas três componentes da gestão da mutualidade.

4.1 Alguns exemplos de procedimentos

Os procedimentos de gestão implementados por uma mutualidade variam em função da
sua organização e das suas modalidades de funcionamento. Três casos simbólicos, repre-
sentativos das organizações mutualistas mais correntemente encontradas, são ilustrados
neste capítulo.

● Uma mutualidade de saúde cobrindo uma população concentrada numa área geográ-
fica restrita. Esta mutualidade é administrada por uma AG, um CA e uma CE e dispõe
de um pequeno local que serve de sede. A quotização é anual.

● Uma mutualidade cobrindo uma importante população e dispondo de meios financeiros
suficientes para assalariar um gerente. Esta mutualidade é administrada por uma AG,
um CA e um “Bureau” (Presidente, Secretário e Tesoureiro), que supervisiona as opera-
ções ligadas à gestão quotidiana executadas pelo Gerente. Esta mutualidade dispõe
de um local que lhe serve de sede, onde o Gerente assegura uma permanência diária.
A quotização é mensal.

● Uma mutualidade estruturada em secções locais espalhadas num território vasto. Esta
mutualidade é gerida por uma AG, um CA constituído por representantes das secções e
um “Bureau”. A quotização é mensal.

Para simplificar esta apresentação, as três mutualidades tomadas como exemplo praticam
o sistema de terceiro pagador. A segunda pratica, igualmente, o reembolso de cuidados
aos aderentes para as consultas ambulatórias. Estas três mutualidades adoptaram um sis-
tema de atestado de cuidados.
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Os três esquemas seguintes ilustram os procedimentos de gestão das adesões, das quotiza-
ções e das prestações de cuidados, no seio das três mutualidades. Permitem constatar que
para o cumprimento das mesmas tarefas, cada mutualidade desenvolveu as suas próprias
modalidades e reparte diferentemente as funções entre os diferentes intervenientes internos.

É importante que certas actividades que entram nos procedimentos sejam objecto de uma
precisa planificação para o ano e mês a mês. A título de exemplo, as reuniões do CA da
terceira mutualidade são mensais e, muitas vezes, têm lugar após o envio das facturas do
mês anterior pelos prestadores. Passa-se o mesmo para as reuniões da CE e do “Bureau”
das duas outras mutualidades. O facto dos atrasos de facturação dos cuidados pelos pres-
tadores estarem previstos nos convénios facilita esta programação.

Os esquemas seguintes são outra forma de apresentação possível do quadro de funções,
onde as cruzes são substituídas por uma breve descrição das tarefas. Esta apresentação
permite, igualmente, fazer aparecer, com flechas, as relações entre as diferentes tarefas e
os documentos de gestão utilizados.
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Esquema 1: Exemplo de procedimentos de uma mutualidade com uma comissão
executiva 
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Esquema 2: Exemplo de procedimento de uma mutualidade com um Gerente
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Esquema 3: Exemplo de procedimentos de uma mutualidade com secções locais



4.2 O manual dos procedimentos

O conjunto dos procedimentos de gestão pode ser compilado e descrito num manual de
procedimento, em particular, para uma mutualidade cujos serviços são importantes e varia-
dos e onde as tarefas a cumprir são múltiplos e complexas.

Este manual preenche duas funções:

● fornece um quadro de referência que permite evitar os esquecimentos, a maioria dos
erros que afectam a escrituração e facilita a compreensão por todos os intervenientes
respeitante às respectivas atribuições e às dos outros, no conjunto dos procedimentos;

● constitui um documento de base para a formação de novos eleitos e do pessoal da
mutualidade.

É feita referência ao manual de procedimentos no quadro da gestão das adesões, das
quotizações e das prestações, mas esta ferramenta pode ser aplicada nos diferentes domí-
nios de gestão da mutualidade.

O manual de procedimento é, igualmente, redigido no final do estudo de viabilidade da
mutualidade. Não se trata de um documento estático; deverá muitas vezes evoluir, nomea-
damente, em funções dos ajustamentos de funcionamento no decurso dos primeiros anos e
do desenvolvimento da mutualidade.

O plano deste documento organiza-se na maioria das vezes em volta das seguintes sec-
ções:

● introdução

● lembrança dos objectivos da mutualidade e, se necessário, dos principais artigos dos
Estatutos e do Regulamento Interno, relacionados com os procedimentos de gestão;

● para cada domínio de gestão, uma precisa descrição:

✔ dos procedimentos;

✔ das tarefas dos intervenientes implicados;

✔ dos documentos e suportes de gestão utilizados
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PPaarrttee  44

A contabilidade
de uma mutualidade

de saúde





A vida de uma mutualidade de saúde é pontuada por um conjunto de operações económi-
cas que modificam constantemente o volume e a organização dos seus recursos. Estas ope-
rações deverão ser registadas, pois a mutualidade deve estar à altura de acompanhar o
seu património, a sua situação financeira, assim como, o seu resultado de exploração.

É um dos principais objectivos da contabilidade organizar este registo, efectuar a verifica-
ção e produzir, regularmente, uma síntese das informações tratadas.

A contabilidade não deve ser considerada como um constrangimento, nem como uma fina-
lidade. É antes de tudo uma indispensável ferramenta para uma eficaz gestão. Por este
facto, não deve ser entendida como um luxo reservado às únicas mutualidades que dis-
põem de contabilistas. Se é verdade que ela assenta em mecanismos que por vezes são
complexos, pode ser adaptada e simplificada para as mutualidades que não dispõem das
necessárias competências.

Esta parte visa os seguintes objectivos:

● apresentar o método contabilístico baseado no princípio das partidas dobradas. Existe
um outro método chamado contabilidade por partidas simples que é muito menos com-
plexo, mas apresenta insuficiências que reduzem as possibilidades de uma eficaz con-
dução da mutualidade;

● propor variantes do sistema de contabilidade clássica em partes dobradas. Estas varian-
tes permitem uma adaptação e uma simplificação da contabilidade destinada às peque-
nas mutualidades ou às que não têm pessoal qualificado na matéria. A repartição dos
trabalhos contabilísticos entre a mutualidade e uma estrutura externa é também abor-
dada, pois constitui uma solução para as carências em competências contabilísticas;

● iniciar os administradores das mutualidades nos mecanismos da contabilidade em par-
tes dobradas, a fim de reforçar a sua capacidade de compreender e valorizar esta
importante ferramenta da gestão da sua mutualidade. Não se trata de permitir a esses
administradores a escrituração da contabilidade, mas de lhes dar uma explicação das
técnicas e dos documentos sobre os quais ela assenta, acentuando as especificidades
das mutualidades de saúde. Esta iniciação permite aos administradores compreender o
interesse e o papel dos documentos contabilísticos e de transmitir o seu conteúdo a ter-
ceiros.

A parte compreende cinco capítulos.

Capítulo 1 O processo contabilístico
Este primeiro capítulo define o que é a contabilidade. Dá igualmente uma
visão de conjunto do processo contabilístico, colocando em relevo a sua fun-
ção de medição e de acompanhamento do património da mutualidade.

Capítulo 2 O funcionamento das contas
A contabilidade assenta na utilização de contas, das quais, este capítulo
apresenta os mecanismos de funcionamento. O capítulo descreve também a
organização das contas no seio de um plano contabilístico adaptado.

Capítulo 3 O desenvolvimento das operações contabilísticas
Este capítulo apresenta os trabalhos contabilísticos que são realizados ao
longo de um exercício, através de três sistemas: a contabilidade clássica, a
contabilidade “americana” e a contabilidade “de tesouraria”.
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Capítulo 4 Os trabalhos de fim de exercício
No final de um exercício anual, a mutualidade deve levantar uma nova situa-
ção do seu património. Este capítulo apresenta os trabalhos contabilísticos a
realizar antes de poder encerrar as contas e produzir a situação financeira.

Capítulo 5 O encerramento e a reabertura dos exercícios
Este capítulo apresenta as modalidades de encerramento e de reabertura
das contas e o estabelecimento das contas anuais que permitem calcular o
resultado de cada exercício.

O processo contabilístico

O funcionamento de uma mutualidade é marcado por muito numerosas operações; por
exemplo, repetidamente, ela deposita em caixa quotizações e paga prestações. Estas ope-
rações implicam depósitos e levantamentos, uma redução ou um aumento dos haveres da
organização, uma evolução das suas obrigações para com terceiros, etc. De facto, os
recursos de que a mutualidade dispõe e a forma como ela os emprega variam sem cessar.

O conhecimento destas flutuações e da situação financeira resultante, é indispensável para
uma eficaz gestão da mutualidade. Por exemplo, os gestores necessariamente devem
saber se os encargos não ultrapassam duravelmente os produtos ou se as dívidas poderão
ser pagas nos prazos de vencimento.

A contabilidade permite registar as operações e o conjunto dos movimentos que modificam
a situação financeira da mutualidade e estabelecer claramente uma situação patrimonial
numa certa data.

Este capítulo apresenta os princípios e os mecanismos de base da contabilidade que devem
ser necessariamente cumpridos, antes de entrar mais em detalhe nas técnicas contabilísticas.

1.1 A contabilidade

A contabilidade preenche várias funções importantes.

✔ Constitui, para os Administradores, uma essencial ferramenta de
gestão. Permite dispor de todas as informações sobre a situação
passada da mutualidade e sobre os movimentos que determinam
a sua evolução. Dispondo destas informações, os Administrado-
res podem assim analisar melhor a situação actual da organiza-
ção e estabelecer previsões.

✔ Favorece a transparência e a confiança dos aderentes. O registo
de todas as informações permite justificar a utilização dos recur-
sos e verificar que as actividades realizadas estão em conformi-
dade com as decisões da AG.

✔ É também um factor de confiança para terceiros:

– contribui, em especial, para os compromissos face aos presta-
dores de cuidados;

As funções
da contabilidade
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– é uma condição necessária para a adesão a um fundo de
garantia ou a um sistema de resseguro;

– facilita e, muitas vezes, condiciona a obtenção de subsídios e
de empréstimos.

✔ É muitas vezes obrigatória para a obtenção de um reconheci-
mento legal. A maioria das legislações relativas às associações
que tenham uma actividade económica impõe a escrituração de
uma contabilidade. Por este facto, uma mutualidade que não tem
contabilidade não pode usufruir de uma personalidade moral, o
que limita consideravelmente o seu potencial de desenvolvi-
mento. Quando um país se dota de legislação própria às mutua-
lidades, esta geralmente fixa regras específicas para a escritura-
ção da contabilidade.

✔ Ela é, por fim, um meio de prova, em caso de contencioso e,
portanto, reveste uma função jurídica.

A contabilidade assenta em vários princípios de base, dos quais os
principais são:

✔ a fidelidade. A contabilidade deve dar uma imagem fiel da
situação da mutualidade;

✔ a regularidade. A contabilidade deve estar em conformidade
com as regras e procedimentos em vigor;

✔ a sinceridade. Essas regras e procedimentos devem ser aplica-
dos de boa fé, em função do conhecimento que os gestores têm
da mutualidade, dos acontecimentos e das situações;

✔ a prudência. Os gestores devem ter uma apreciação razoável e
prudente desses acontecimentos e situações;

✔ a transparência. Os registos contabilísticos devem estar em con-
formidade com a realidade e justificados. Nenhuma informação
deve ser omitida, escondida ou modificada;

✔ a independência do exercício. A vida da mutualidade é dividida
em exercícios contabilísticos que correspondem, cada um, geral-
mente, a um ano civil. Cada exercício é autónomo, donde
resulta a determinação de um resultado de final de exercício;

✔ a continuidade. Embora o funcionamento da mutualidade seja
dividido em exercícios, a escrituração da contabilidade assenta
no princípio da continuidade das actividades;

✔ a permanência dos métodos. Assenta igualmente no princípio da
permanência dos métodos contabilísticos. Uma utilização dos
mesmos métodos de um exercício para outro é, com efeito, dese-
jável e qualquer modificação deve ser objecto de uma explica-
ção anexada à apresentação das contas anuais de final de exer-
cício.

Os princípios
de base
da contabilidade
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1.2 Os recursos e as aplicações de uma mutualidade de saúde

Os recursos de uma mutualidade de saúde provêm de várias fontes,
essencialmente as seguintes:

Os contributos dos aderentes
Os contributos são constituídos por bens que os aderentes colocam
à disposição de uma mutualidade com direito de retoma.

Pode tratar-se de edifício (local para um escritório, etc.), de material,
etc. Esses contributos são contabilizados como capitais próprios,
quando a sua retoma apenas está prevista em caso de dissolução
da mutualidade. São contabilizados como dívidas, quando a sua
data de retoma está fixada (a longo ou médio prazo).

As doações e os delegados
Uma mutualidade pode, igualmente, receber dádivas (doações) do
Estado, de organizações ou de pessoas físicas. As doações podem
ser em espécie ou em produtos. Neste último caso, a mutualidade
deve contabilizá-los, a fim de não falsear a análise económica do
seu funcionamento.

Os subsídios de investimento públicos ou privados
Um subsídio é uma ajuda financeira destinada a sustentar, de forma
geral, as actividades da mutualidade ou um projecto particular. Os
subsídios atribuídos podem ser em espécie ou em produtos (locais,
material, pessoal colocado à disposição).

Os empréstimos obtidos junto dos bancos, do Estado ou de outros
organismos e as dívidas para com terceiros.
Uma mutualidade de saúde tem a possibilidade de solicitar um
empréstimo junto de estruturas bancárias ou de outros organismos,
públicos ou privados, com ou sem juros. A escrituração de uma con-
tabilidade rigorosa é, nesse caso, necessária, pois ela condiciona
geralmente a obtenção do empréstimo. Uma mutualidade pode,
igualmente, utilizar recursos ou beneficiar de serviços dos quais
ainda não tenha efectuado o pagamento. É o caso, por exemplo,
quando os seus aderentes receberam cuidados que ainda não
tenham sido pagos pela mutualidade aos prestadores.

Os excedentes
A mutualidade é uma organização com fim não lucrativo o que não
significa que ela não deva realizar excedentes.

Pelo contrário, estes são necessários para assegurar a viabilidade
financeira da mutualidade.

As aplicações da mutualidade são de diferentes naturezas.A aplicação
dos recursos

Os recursos de
uma mutualidade
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Os bens duradouros
Trata-se de bens utilizáveis pela mutualidade durante muito tempo.
Existem diversas categorias de bens duradouros, entre os quais a
dos imóveis que constituem as mais-valias das mutualidades. Esta
categoria compreende os terrenos, os locais comprados ou construí-
dos (ou em construção), o mobiliário, o material (de escritório, de
transporte), etc.

Estes imóveis perdem valor com o tempo. Essa depreciação é regis-
tada todos os anos nas contas de amortização.

Os bens circulantes
Trata-se de bens provisórios ligados às actividades correntes da
mutualidade. São destinados a ser transformados rapidamente e são
renovados várias vezes no decurso de um exercício:

✔ os stocks;

✔ o dinheiro disponível em caixa e/ou no banco;

✔ as somas devidas (créditos) à mutualidade (trata-se, essencial-
mente, dos atrasos de quotizações);

✔ os rendimentos.

O balanço é o documento contabilístico que permite realizar um
inventário. Projecta uma “fotografia” do património da mutualidade,
num preciso momento. Apresenta-se sob a forma de um quadro que
recapitula:

✔ por um lado, o passivo, isto é, o conjunto dos capitais próprios e
as dívidas da mutualidade;

✔ por outro, o activo, isto é, o conjunto dos bens de que a mutuali-
dade dispõe.

O passivo
O passivo compreende várias rubricas que são classificadas em fun-
ção da sua natureza. Distinguem-se, assim, os capitais próprios e os
capitais estranhos.

✔ Os capitais próprios. São os capitais que pertencem à mutuali-
dade e provêm dos subsídios, das subvenções de terceiros, das
reservas, etc.

✔ Os capitais estranhos. Trata-se das dívidas da mutualidade que
reagrupam tudo o que esta deve a outras estruturas, tais como,
as facturas a pagar aos prestadores de cuidados, os emprésti-
mos bancários, etc. As dívidas são divididas em duas catego-
rias:

– as dívidas a curto prazo. São reembolsáveis durante o ano;

– as dívidas a longo prazo. O seu reembolso estende-se por
mais de um ano.

O balanço
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Esta distinção entre os capitais próprios e os capitais estranhos é
importante, em especial, para determinar a estabilidade e a solidez
financeira da mutualidade. Diferentemente dos capitais próprios, os
capitais estranhos serão reembolsados cedo ou tarde. A previsão
deste reembolso determina, em parte, o presente funcionamento da
mutualidade.

O activo
O activo decompõe-se, igualmente, em duas grandes rubricas: o
activo imobilizado e o activo circulante.

✔ O activo imobilizado. Trata-se de todos os bens duradouros da
mutualidade que podem ser utilizados ao longo do tempo: terre-
nos, edifícios, mobiliário, material, veículos, etc.

✔ O activo circulante. Trata-se dos bens ligados às actividades cor-
rentes da mutualidade. São destinados a ser transformados rapi-
damente e podem ser renovados várias vezes no decurso de um
exercício: stocks, dinheiro líquido em caixa, montante no banco,
créditos, etc.

O total da coluna “activo” deve ser sempre igual ao da coluna
“passivo”.

1.3 As mutações do balanço

A abertura da contabilidade passa necessariamente pela descrição da situação de partida da
mutualidade. Esta descrição servirá, igualmente, como ponto de referência para a avaliação
da evolução económica e financeira da mutualidade. O estabelecimento da situação de par-
tida, tanto se aplica a uma mutualidade que inicia as suas actividades, como a outra mutuali-
dade que já funciona há um certo tempo, mas que nunca teve contabilidade escriturada.

Estabelecer a situação de partida consiste em realizar um inventário dos bens, dos capitais
próprios e das dívidas da mutualidade e em construir um quadro a duas colunas, chamado
balanço de abertura ou balanço inicial, retomando, num lado, o activo e, no outro, o passivo.

A partir do balanço inicial e durante um período, chamado exercício, cuja duração é,
geralmente, de um ano, a mutualidade vai realizar um certo número de operações. Cada
nova operação aumenta, diminui ou modifica a repartição dos activos e dos capitais da
mutualidade e, consequentemente, afecta o seu balanço.

No final deste exercício e após a última operação realizada, o balanço final apresentará a
situação da mutualidade na data de encerramento. Igualmente, indicará o resultado da
mutualidade, quer seja um excedente, quer seja um défice.
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Exemplo

Uma associação de comerciantes constitui uma mutualidade de saúde em favor dos seus membros e
das suas famílias. A mutualidade dotou-se com os seus próprios órgãos, na sequência da sua AG
Constituinte.

Para favorecer o arranque da mutualidade, a associação coloca gratuitamente à sua disposição um
escritório com mesas, cadeiras e diverso mobiliário, por um valor de 150 000 UM (unidades monetá-
rias). A associação dá igualmente 50 000 UM (45000 UM ao banco e 5000UM em espécie) à
mutualidade para cobrir as suas primeiras despesas.

O balanço inicial da mutualidade dos comerciantes, esquematicamente, apresenta-se assim:

Balanço de abertura da mutualidade dos comerciantes

Após ter aberto a sua contabilidade, a mutualidade dos comerciantes inicia as suas primeiras opera-
ções.

● Os primeiros aderentes inscrevem-se e pagam as seus direitos de adesão e as suas primeiras quo-
tizações. São colectadas 200 000 UM pela mutualidade e depositadas no banco.

O orçamento da mutualidade evolui do seguinte modo:

O total do activo aumentou em relação ao passivo. A mutualidade adquiriu novos recursos produzidos
pela sua actividade. Estes recursos são produtos que afectam positivamente o resultado da mutuali-
dade.

● A mutualidade paga serviços de manutenção do edifício e facturas de consumo de água e de
electricidade num montante total de 25 000 UM ( dos quais 2000 da caixa e 23000 do
banco).
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O balanço fornece informações necessárias mas insuficientes. Com efeito, não dá qual-
quer explicação sobre as operações que provocam a sua mutação. Após alguns meses,
quem se lembrará das primeiras compras de abastecimentos, das primeiras quotizações,
etc.? Contudo, estas explicações são muito úteis para analisar os desempenhos e a viabili-
dade da mutualidade.

Também é necessário implementar outros mecanismos contabilísticos que permitam afectar
essas operações em diversas contas de encargos e de produtos que servirão, em final de
exercício, para estabelecer uma conta de resultados.

A mutualidade poderá, assim, não apenas saber se enriqueceu ou empobreceu, mas,
igualmente, estará em condições de analisar as razões.

1.4 As noções de encargos e de produtos

As operações que implicam um empobrecimento da mutualidade
são encargos. Um encargo é a constatação do consumo de bens e
de serviços necessários à actividade da mutualidade durante o exer-
cício. Afecta negativamente o resultado da mutualidade.

Os encargos são classificados em três grandes categorias, entre as
quais, são aqui citadas as que mais interessam a uma mutualidade.

Os encargos de exploração

Esta primeira categoria reagrupa os encargos ligados ao funciona-
mento normal e corrente. No quadro de uma mutualidade, trata-se
em especial:

✔ das prestações de saúde: pagamento dos prestadores de cuida-
dos ou reembolso aos aderentes das despesas de cuidados;

✔ das despesas de funcionamento: compras de abastecimento,
despesas de deslocações, salários e indemnizações, etc.

Os encargos

O seu balanço evolui de novo, do seguinte modo:

Os montantes em caixa e no banco diminuíram em 25 000, sem contrapartida no balanço. A mutua-
lidade utilizou uma parte dos seus recursos para pagar serviços necessários ao seu funcionamento.
Estes constituem um encargo para a mutualidade a qual se empobrece.



✔ das despesas com a animação e formação: despesas com o
envio para formação dos responsáveis da mutualidade, remune-
ração de formadores, etc.

Os encargos financeiros
Esta categoria reagrupa os encargos que estão ligados às opera-
ções financeiras, em particular:

✔ os juros dos empréstimos;

✔ os encargos financeiros relativos ao normal funcionamento das
contas bancárias (juros, encargos com a escrituração das con-
tas, etc.).

Os encargos excepcionais
Estes encargos são relativos a operações excepcionais.

Nesta categoria figuram em especial:

✔ as penalidades e multas fiscais;

✔ os créditos irrecuperáveis;

✔ eventualmente, doações da mutualidade a aderentes necessita-
dos, atribuídas a título de solidariedade e fora das suas normais
prestações.

As operações que implicam um enriquecimento da mutualidade são pro-
dutos. Os produtos afectam positivamente o resultado da mutualidade.

Os produtos são igualmente classificados em três categorias.

Os produtos de exploração
Estes produtos estão ligados às normais actividades da mutualidade.
Esta categoria compreende em especial:

✔ os direitos de adesão;

✔ as quotizações;

✔ os produtos resultantes de outras actividades da mutualidade.
Tais como:

– as prestações de serviços auxiliares: trata-se de um conjunto
de prestações remuneradas oferecidas pela mutualidade aos
seus aderentes, até mesmo aos não aderentes, um comple-
mento da cobertura das despesas de cuidados (transportes
dos doentes, enfermeiros, etc.);

– as actividades promocionais (tômbolas, festas, etc.),

– o aluguer de locais, de materiais, etc.;

– os subsídios para equilíbrio.

Os produtos financeiros
Estes produtos estão ligados às operações financeiras e englobam,
nomeadamente, os lucros produzidos por aplicações ou contas-pou-
pança.

Os produtos
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Os produtos excepcionais
Tratam-se de produtos que não resultam da normal actividade da
mutualidade.

1.5 O resultado líquido do exercício

O resultado líquido do exercício é obtido por dois meios diferentes:

● Pelo balanço que apresenta a situação patrimonial da mutualidade. O balanço avalia
o resultado, comparando a situação patrimonial no início e no final do exercício. Este
resultado é:

✔ um excedente, quando o total dos activos é superior ao passivo de que a mutuali-
dade dispunha, dito de outro modo, a mutualidade faz frutificar o seu património;

✔ um défice, no caso inverso, que traduz um empobrecimento da mutualidade.

● Pela diferença entre os produtos e os encargos. Este reagrupamento dos encargos e dos
produtos é efectuado num documento chamado a conta de resultados.

O resultado líquido do exercício obtido por esses dois métodos é o mesmo. Com efeito, é
equivalente comparar os valores do património no início e no final de exercício (o que faz
o balanço) ou comparar os produtos e os encargos que afectam esse património no mesmo
período (o que faz a conta de resultados).

O resultado líquido do exercício pode ser decomposto em três distintos resultados.

● O resultado de exploração, que é a diferença entre os encargos e os produtos de
exploração. Este resultado é um excedente (inscrito na coluna encargo) quando o total
dos produtos de exploração é superior aos encargos de exploração, e inversamente;

● O resultado financeiro, que é a diferença entre os encargos e os produtos financeiros.
Este resultado é um excedente (inscrito na coluna encargo) quando o total dos produtos
financeiros é superior aos encargos financeiros, e inversamente;

● O resultado excepcional, que é a diferença entre os encargos e os produtos excepcio-
nais. Este resultado é um excedente (inscrito na coluna encargo) quando o total dos pro-
dutos excepcionais é superior aos encargos excepcionais, e inversamente. 

1.6 A conta de resultados

A conta de resultados é um documento importante que recapitula os encargos e os produ-
tos de um exercício e permite determinar o resultado, assim como, compreender como este
se formou.

A conta de resultados apresenta-se sob a forma de um quadro sintético a duas colunas:

● a da esquerda apresenta os encargos;

● a da direita apresenta os produtos.

Em cada coluna, os produtos e os encargos são recenseados por categoria, em conformi-
dade com uma classificação padronizada.
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