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Ofício nº: 44/2019/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019.

  

Assunto: Resposta à correspondência SEC/012/19 – DN

  

Prezado Presidente,

  

1. Em atenção à consulta formulada pelo expediente em referência, vimos informar que a
publicação da RN nº 430 de 7 de dezembro de 2017 teve como principal obje vo disciplinar o a
dinâmica de registro contábil de operações de compar lhamento de risco já amplamente pra cadas
pelo mercado de saúde suplementar e até aquele momento sem uma padronização específica da
forma de registro dentro das Normas Contábeis do setor.

 

2. A norma foi então concebida para aplicação prospec va pelas en dades operadoras de
planos de saúde, ou seja, para o registro das operações, na forma definida, a par r do exercício de
2018. Nesse sen do e considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade que devem ser
observados na gestão pública, os balanços rela vos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
elaborados para fins regulatórios em atendimento à RN nº 290/2012 e alterações posteriores,
poderão considerar a adoção da RN nº 430/2017 de forma prospec va sem que os saldos
comparativos de 2017 tenham que ser reapresentados.

 

Atenciosamente,

 

BRUNO MARTINS RODRIGUES

Gerente-Geral de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras e Mercado

Documento assinado eletronicamente por Bruno Martins Rodrigues, Gerente-Geral de
Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras e Mercado, em 28/02/2019, às
16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, do Decreto nº
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8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 11518421 e o
código CRC CA2B9840.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 33910.004551/2019-57 SEI nº 11518421
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