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São Paulo, 17 de dezembro de 2021 

 

Às 

Instituições Filiadas da UNIDAS 

 

 

Assunto: Autorização Prévia Anual para Movimentação de Ativos Garantidores Vinculados 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Como é de conhecimento dos senhores, em abril deste ano a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS publicou a RN nº 467/21, que estabelece a hipótese de Autorização Prévia Anual – 

APA para movimentação da carteira de títulos e valores mobiliários e revogando a antiga IN nº 54, de 

10 de abril de 2017, da DIOPE. 

 

Recentemente a UNIDAS União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde realizou uma 

pesquisa junto às suas filiadas sobre a adesão à APA, sendo que o resultado da pesquisa demonstrou 

que poucas autogestões haviam solicitado essa prévia autorização para a ANS.  

 

Com objetivo de esclarecer eventuais dúvidas de suas filiadas e demonstrar os benefícios dessa 

adesão, por intermédio da Comissão Atuarial, Contábil e de Custos, a UNIDAS apresenta, de forma 

resumida, os benefícios da adesão a APA, bem como orientações de como a operadora pode solicitar 

sua adesão. 

 

Inicialmente, é importante entender o que é a APA.  

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, uma das principais vantagens da adesão a APA é oportunizar uma maior gestão 

sobre os ativos garantidores das provisões técnicas, sem a necessidade de solicitação de autorização 

da ANS para sua movimentação, o que poderá proporcionar maior rentabilidade financeira aos ativos.  

 

De acordo com a própria ANS, a APA é uma autorização prévia da ANS 

para que a operadora possa realizar o resgate de suas aplicações de ativos 

garantidores. Em termos práticos, as operadoras com APA ficam com suas 

contas no SELIC, na B3 e nos fundos dedicados ao setor de saúde suplementar 

(FDSS) desbloqueadas para a movimentação. 
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Adicionalmente, na hipótese de a ANS manter o IDSS 2022 (Ano-Base 2021), com os mesmos 

indicadores avaliados no IDSS 2021 (Ano-Base 2020), a obtenção da APA poderá trazer uma pontuação 

bônus de 10% na dimensão Sustentabilidade do Mercado, o que seria mais uma vantagem para as 

filiadas que optarem pela adesão a APA. 

 

Considerando as principais vantagens listadas anteriormente, apresentamos o que é necessário 

para aderir ao programa instituído pela ANS: 

 

 Regularidade econômico-financeira; 

 Ausência de anormalidades administrativas graves. 

 

 Uma vez que a filiada tenha cumprido todos os requisitos, deverá apenas manifestar seu 

interesse em obter a APA, via sistema SAGA no Espaço da Operadora, confirmando o efetivo 

atendimento aos requisitos e seu compromisso em manter as condições exigidas. Não há qualquer 

exigência de envio de ofício ou necessidade de aguardar a resposta da ANS para validação da APA.  

 

Caso a filiada solicite a adesão a APA mas não cumpra com os requisitos exigidos pela ANS, 

como penalidade, será vedada à nova adesão à APA antes do prazo de 180 dias. 

 

Por fim, é importante relembrar que a ANS divulgou em seu site um manual contendo a Nova 

Regra de Autorização Prévia Anual (APA) para a “Movimentação de ativos Garantidores das operadoras: 

Orientações sobre a RN 467/21”, que poderá ser acesso por meio do seguinte link: 

https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/espaco-da-operadora-de-plano-de-

saude/compromissos-e-interacoes-com-a-ans/ativos-garantidores/manual_nova_apa_r2.pdf. 
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