
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Prezados Senhores  
 
Em cumprimento às disposições gerais e fundamentada no Item 6.3.7 Capítulo I do 
Anexo da RN 435 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Administração da 
ARM Planos Odontológicos Ltda., Operadora com registro na ANS sob nº 35.215-2, 
submete à apreciação e deliberação dos senhores, o Relatório da Administração, 
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, auditadas, referentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020, com destaque aos seguintes assuntos: 
 
a) Política de destinação de Lucros. 
 

A ARM é uma Entidade com fins lucrativos, e todos os seus recursos e resultados 
advindos das mensalidades de planos de saúde e das demais receitas, vem sendo 
utilizados exclusivamente no atendimento aos Clientes. 
 
b) Negócios sociais e fatos internos e externos que influenciaram na “performance” 
da ARM e no resultado do exercício. 
 

A ARM como Operadora de Plano de Saúde tem como objetivo primordial garantir a 
assistência dentaria através de rede credenciada, proporcionando aos beneficiários o 
atendimento por profissionais de alta reputação. 
 
Os nossos trabalhos foram administrar de uma forma julgada eficiente para 
manutenção do nosso padrão de atendimento. 
 
c) Reorganizações societárias e/ou de controle direto ou indireto. 
 
 
d) Perspectivas e planos da administração para o (s) exercício (s) seguinte (s). 
 
A exemplo do que a ARM vem fazendo, que é o cumprimento de suas finalidades 
desde quando foi criada, esperamos continuar cumprindo com atendimento aos seus 
beneficiários, com muita dedicação em união com todos os colaboradores, 
profissionais de saúde e parceiros profissionais. 
 
Nossa perspectiva é manter o nível de atendimento, porquanto sempre com a visão de 
gerar ainda que pequeno, mas contínuo lucros, de forma que vamos formando uma 
reserva financeira para vislumbrar garantias em longo prazo. 
 

 



e) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos 

recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à 

saúde. 

 

Os investimentos efetuados durante são comuns para reposição de móveis, utensílios ou um 

equipamento, componentes do imobilizado, não relevantes e pagos com recursos próprios. 

 

f) Resumo dos acordos de acionistas;  

 

Não aplicável a ARM. 
 

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

títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento; 

 

Nossas aplicações são realizadas de acordo com a necessidade de utilização de recursos pela 

Entidade, de forma a obter um máximo de ganho financeiro enquanto esses recursos não são 

empregados nas suas efetivas finalidades. 

 

h) Emissão de debêntures;  

 

Não aplicável a ARM. 
 

i) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as 

modificações ocorridas durante o exercício. 

 

Não aplicável a ARM. 
 
Agradecemos a todos os colaboradores, em especial os profissionais da área de saúde, 
aos associados em apoio às nossas decisões. 
 
São Paulo, 23 de março de 2020. 
 
 
ARM Planos Odontológicos Ltda 
Alexandre de Souza Martinelli  


		2021-03-30T16:38:50-0300
	ALEXANDRE DE SOUZA MARTINELLI:16377625855




