
 
 
 
 

Anexo I 

 Relação de informações e documentos a serem divulgados na página da 

internet da Operadora com Proposta Autorizada 

1.   A operadora de planos de assistência à saúde com proposta autorizada via oferta 

pública de referências operacionais e cadastro de beneficiários (OPRC) deverá divulgar 

periodicamente, de forma clara e objetiva, em local de destaque e fácil acesso de sua 

página na internet, no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do termo de compromisso:  

a) termo de compromisso firmado com a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) acerca da assunção da carteira no âmbito do processo de oferta pública 

das referências de que trata esta Resolução Normativa (RN); 

b) demonstrações contábeis, no mínimo, dos últimos 4 (quatro) trimestres, 

conforme forma e conteúdo estipulados no item 6 do anexo I da RN Nº 290, de  

27 de  fevereiro de 2012, além de cálculo dos indicadores constante do Anexo II;  

c) evolução mensal da carteira de beneficiários, por tipo de contratação, no 

mínimo, dos últimos 12 (doze) meses; 

d) parecer de auditoria independente externa acerca, no mínimo, das 2 (duas 

últimas) demonstrações financeiras anuais, conforme forma e conteúdo 

estipulados no item 6 do anexo I da RN Nº 290, de  27 de fevereiro de 2012;  

e) relatório da administração, contendo, além de conteúdo determinado no item 6 

do anexo I da RN Nº 290, de  27 de  fevereiro de 2012,  informações sobre o 

andamento do negócio, desempenho e expectativas para curto, médio e longo 

prazo, bem como metas e ações projetadas para cumprimento das normativas da 

ANS sobre critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e 

constituição de Provisões Técnicas; 

f) ata da assembleia geral, se houver, ou da reunião de sócios, aprovando as 

demonstrações financeiras, no mínimo, do último exercício social; 

g) fatos relevantes de gestão e investimentos que possam impactar a operadora, 

seus sócios, rede assistencial e beneficiários; 

h) organograma, atribuições e composição atual de órgãos e cargos de direção 

superior, em particular, do ouvidor e auditor interno; e 

i) eventuais certificados de governança corporativa e de capacitação em programas 

de conformidade com a regulação. 

2.   As atualizações das informações previstas no item 1.b deverão ser divulgadas 

trimestralmente, no prazo do envio à ANS do Documento de Informações Periódicas 

das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DIOPS). 

3.   As atualizações das informações previstas no item 1.c deverão ser divulgadas 

mensalmente, no prazo do repasse à ANS dos dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários (SIB). 



 
 
 
 

4.   As atualizações da documentação prevista nos itens 1.d e 1.e deverão ser 

divulgadas anualmente, no prazo do envio à ANS das Demonstrações Contábeis e 

parecer de auditoria independente. 

5.   As atualizações de informações e documentos previstos nos itens 1.f, 1.g., 1.h e 

1.i deverão ser divulgadas sempre que houver modificação, em até 30 (trinta) dias da 

ocorrência do fato. 


