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Termo de Responsabilidade Atuarial de Provisões Técnicas 
 
Eu, Rafael Esteves Miguel da Silva, telefone (31) 3277-2599, e-mail rmiguel@unimedmg.coop.br, inscrito no 
CPF sob o nº 079.816.056-01, como atuário legalmente habilitado, com número de registro profissional MIBA 
2.310, sou responsável pelo cálculo das Provisões Técnicas da operadora COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA, registrada sob o nº 33.718-8 na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS,  
 
DECLARO, para os devidos fins de direito: 
  
A - que os trabalhos foram conduzidos de acordo com os princípios atuariais e as diretrizes estabelecidas 
pela regulamentação vigente. Desta forma, as Provisões Técnicas foram verificadas e apuradas com base 
em metodologias atuariais de cálculo aderentes à realidade operacional da operadora; 
 
B - que no quadro abaixo estão dispostos os valores das provisões apuradas por mim para cada mês do 4º 
trimestre de 2018:  
 

Mês de competência PEONA Provisão de Remissão 

Outubro/2018 R$5.856.771,37 Não se aplica 

Novembro/2018 R$5.953.796,51 Não se aplica 

Dezembro/2018 R$5.965.816,98 Não se aplica 

 
C - que executei testes que atestam a qualidade dos dados que serviram de base para a elaboração do 
cálculo da PEONA;  
 
D - que ao proceder à apuração da Provisão de PEONA, foram observados fatos relevantes que ensejaram 
a adoção das seguintes medidas para adequação do cálculo: 
 
É importante destacar que o modelo do Termo de Responsabilidade Atuarial - TRA foi adotado conforme 
disposto no anexo VI da Resolução Normativa nº 393/15 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
Dessa forma, seguem algumas considerações essenciais para ser registrada neste termo, visto que os itens 
definidos não podem ser modificados:  
 
1) Responsabilidade: Ressalta-se que a responsabilidade deste atuário limita-se exclusivamente à emissão de 
opinião acerca dos valores da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA. 
 
2) Os testes de consistência das informações realizados pelo atuário se limitam a verificar a coerência da base 
de dados com os demonstrativos contábeis - DIOPS enviados pela Operadora à ANS e minimizar possíveis 
erros não identificados pela mesma quando da extração dos dados e que poderiam influenciar na 
consistência da metodologia atuarial. 
 
Desta forma, embora sejam efetuados testes pelo atuário, não é de sua responsabilidade atestar a 
fidedignidade e consistência da base de dados, tendo em vista que o processo de estruturação, manutenção 
e extração das informações não lhe compete a função, fazendo com que o mesmo não possua acesso às 
informações necessárias para atestar tais condições. Destaca-se que a responsabilidade de tal verificação é 
do auditor independente, conforme estabelecido pela própria ANS no § 2º do artigo 5º da RN nº 393/15.  
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Além disso, é importante destacar que a ANS não estabeleceu uma periodicidade mínima obrigatória para 
acompanhamento da base de dados pelos auditores independentes e, assim sendo, não cabe ao atuário 
exigir essa informação da Operadora e se responsabilizar por valores de provisões técnicas calculados de 
forma incorreta em função da utilização de base de dados inconsistente. Portanto, o atuário somente é 
responsável pela consistência da metodologia atuarial e sua aplicação. 
 
Assim, embora não haja previsão legal dos normativos da ANS sobre a emissão do relatório circunstanciado 
dos auditores independentes após a comunicação da metodologia atuarial, é de extrema importância sua 
validação periódica, no mínimo anual, a fim de atestar a constante fidedignidade das informações utilizadas 
para o cálculo das provisões técnicas.  
 
3) Considerações: Em relação aos itens “E” e “F” deste Termo, descritos a seguir, esclarece-se que o Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA enviou à ANS um ofício expondo diversos motivos pelos quais não estava de acordo 
com a assinatura do atuário com a previsão desses dois itens, sobre o qual esta consultoria está de pleno 
acordo e reitera novamente no presente Termo. 
 
Estes itens imputam assumir responsabilidades que extrapolam as características do documento, o qual visa 
apresentar os valores de algumas Provisões Técnicas, sendo este apenas um dos elementos que podem 
contribuir para eventual insolvência da operadora. 
 
O disposto no inciso I, § 3º do art. 24-A da Lei nº 9.656/98, embora possa ser dirigido a qualquer pessoa que 
tenha concorrido com a instauração da direção fiscal em função de insolvência da operadora, depende de 
apuração no caso concreto, não sendo de aplicação automática como se pretende com a assinatura do 
referido Termo. Portanto, a responsabilidade deste atuário se restringe ao disposto em Lei, visto que a 
redação disposta na alínea “F” do Termo de Responsabilidade Atuarial não é contida na Lei nº 9.656/98.  
 
E – assumir, integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas, ficando à ANS, 
desde já, autorizada a delas fazer, nos limites legais e em juízo ou fora dele, o uso que lhe aprouver;  
 
F – estar ciente que qualquer comissão ou omissão de informação, no que tange aos trabalhos por mim 
executados, que vier a dar causa à instauração do regime de direção fiscal e/ou liquidação extrajudicial 
nos últimos 12 (doze) meses à data de instauração, poderá levar a indisponibilidade dos meus bens, com 
base no disposto no inciso I, do § 3º, do art. 24-A, da Lei 9.656/1998.  
 

Belo Horizonte/MG, 18 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

________________________________ 
Rafael Esteves Miguel da Silva 

MIBA 2.310 
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Termo de Responsabilidade Atuarial de Provisões Técnicas 
 
 
Eu, Marcelo Couto Luna de Almeida, portador do CPF nº 622.720.986-49, representante da Operadora 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE - UNIMED SUL MINEIRA, registrada sob o nº 
33.718-8 na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, declaro que as informações fornecidas para 
apuração das provisões técnicas são fidedignas e consistentes com os demonstrativos contábeis da 
operadora e das informações encaminhadas à ANS por meio do DIOPS-XML. Declaro ainda que, estou ciente 
das informações anteriores e que os valores de provisões apuradas por metodologia atuarial foram refletidas 
nos registros contábeis da operadora e no DIOPS-XML encaminhado à ANS.  
 
Pouso Alegre/MG, 18 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
Dr. Marcelo Couto Luna de Almeida 
Representante legal da Operadora junto à ANS 
Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre 
Unimed Sul Mineira 
 

http://www.unimedsulmineira.com.br/

