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 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO EM RELAÇÃO AOS CONTROLES INTERNOS E 

CUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

            Araçatuba (SP), 09 de março 2022. 

 

A 

ODONTOLIVE OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

Birigui (SP) 

 

A/C Srs.  Diretores  

 

Prezados Senhores: 

 

Nos termos de nossa proposta para prestação de serviços profissionais de auditoria 

inerente ao exercício 2021, desenvolvemos um trabalho de analise dos 

procedimentos contábeis e controles internos da Operadora. 

 

A finalidade deste relatório é apresentar nossos comentários sobre os controles 

internos e contábeis, adicionalmente, esse relatório contém observações em 

cumprimento ao Capítulo I – Normas Gerais – Resolução Normativa 435 da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar e contempla observações sobre:   

 

a) Processos de comercialização e comissionamento; b) Recepção e 

processamento de contas médicas; c) Contratualização de prestadores e 

operadoras que fazem intermediação de rede indireta; d) Cadastro de 

beneficiários; e) Faturamento de contraprestações; f) Contabilidade das provisões 

técnicas ou outras provisões; g) Controles limites financeiros para valores a pagar e 

a receber da operadora. 

 

Permanecemos á disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos julgados 

necessários. 

  

Atenciosamente, 
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A) Cumprimento de normas legais e regulamentares 

 

 Efetuamos revisão das normas legais e regulamentares relacionadas às 

demonstrações financeiras da ODONTOLIVE OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLOGICOS LTDA, em 31 de dezembro de 2021. Essa revisão contemplou 

análises das seguintes e principais normas legais e regulamentares: 

 

(a) Normas Gerais sobre as demonstrações contábeis, (b) Elaboração de 

Informações Contábeis Pelas Operadoras de Planos de Odontologicos, Elenco das 

Contas Contábeis, (c) Função e Funcionamento das Contas Contábeis, (d) 

Modelos de Publicação, (e) Aceitação, registro, vinculação, custódia, 

movimentação e diversificação dos ativos garantidores das operadoras, (f) 

Critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos, e (g) constituição de 

Provisões Técnicas. 

 

A revisão e testes não evidenciou pontos ou irregularidades onde houvesse 

necessidade de comentários. 

 

B) Controles internos sobre as demonstrações financeiras  

 

A Administração da Operadora é responsável por manter controles internos 

efetivos sobre as demonstrações financeiras. A nossa responsabilidade é expressar 

uma opinião acerca dos controles internos da Entidade sobre as demonstrações 

contábeis com base em nossa auditoria. Nossos exames foram planejados e 

conduzidos com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das 

demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes. A nossa auditoria 

compreendeu a obtenção e a compreensão dos controles internos sobre relatórios 

financeiros, o exame do risco de que exista alguma fraqueza relevante, testes e 

avaliação da formulação, e da eficácia operacional dos controles internos com 

base no risco constatado, e a realização de procedimentos adicionais que 

porventura tenham sido considerados necessários nas circunstâncias. Acreditamos 

que os nossos exames proporcionam uma base razoável para a nossa opinião. Os 

controles internos de uma Entidade relacionados às demonstrações financeiras, é 

um processo formulado pelo principal administrador da companhia (ou formulado 

sob sua supervisão) e por seus principais administradores financeiros, ou por 

pessoas que ocupem cargos equivalentes, administradores e outros colaboradores 

para possibilitar que haja garantia razoável acerca da confiabilidade dos relatórios 

financeiros e da preparação desses relatórios para objetivos externos de acordo 

com os princípios contábeis adotados no Brasil e normas da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar. Os controles internos relacionados às demonstrações 

financeiras incluem as políticas e procedimentos que (1) se relacionam à 

manutenção dos registros que, em detalhe razoável, reflete precisa e 

adequadamente as transações e baixas dos ativos da Operadora; (2) fornecem 

confiança razoável de que as transações são registradas conforme necessário 

para permitir a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as 
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normas contábeis adotados no Brasil, e que os recebimentos e pagamentos da 

Companhia estão sendo feitos somente de acordo com autorizações da 

administração e dos diretores da Companhia; e (3) fornecem confiança razoável 

em relação à prevenção ou detecção oportuna de aquisição, uso ou destinação 

não autorizados dos ativos da Entidade que poderiam ter um efeito relevante nas 

demonstrações financeiras. Devido às suas limitações inerentes, inclusive a 

possibilidade de conluio ou desrespeito por parte da administração em relação 

aos controles, tais controles internos relacionados às demonstrações contábeis 

podem não evitar ou detectar erros. Da mesma forma, projeções de qualquer 

avaliação sobre a sua efetividade para períodos futuros estão sujeitas ao risco de 

que os controles possam se tornar inadequados devido a mudanças nas 

condições, ou que o grau de adequação com as políticas e procedimentos que 

possam se deteriorar. 

 

Em nossa opinião, a Operadora vem mantendo controles internos efetivos sobre as 

demonstrações financeiras. 

 

C) Observações em cumprimento ao Capítulo I – Normas Gerais – Resolução 

Normativa 435 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e contempla 

observações sobre: Efetuamos revisão de operações e avaliação dos possíveis 

efeitos relevantes sobre às demonstrações financeiras.  

 

Essa revisão contemplou análise das seguintes e principais operações: 

 

(a) Processos de comercialização e comissionamento, (b) Recepção e 

processamento de contas médicas, (c) Contratualização de prestadores e 

operadoras que fazem intermediação de rede indireta, (d) Cadastro de 

beneficiários, (e) Faturamento de contraprestações, (f) Contabilidade das 

provisões técnicas ou outras provisões, (g) Controle e limites financeiros para 

valores a pagar e a receber da operadora e (h) Adiantamentos e empréstimos, 

Contabilidade das provisões técnicas ou outras provisões: Examinamos as 

contabilizações, objetivando se foram efetuados conforme normas da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar e normas contábeis adotados no Brasil. 

 

A analise que realizamos evidenciou que os registros contábeis estão 

adequadamente suportados, sendo que, também evidenciamos que os controles 

internos informatizados também oferecem suporte satisfatório aos registros. 

 

D) Contas de Resultado Contábeis 

 

Com base nos testes aplicados, por amostragem, constatamos que as despesas e 

receitas estão suportadas por documentos comprobatórios que atestam a 

idoneidade das transações realizadas durante o período analisado. 

Com relação às operações – faturamento/emissão, eventos/sinistros e despesas 

comerciais – os testes confirmam sua realização, as transações pertencem 
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efetivamente à Operador e estão registradas no plano de contas padrão de 

acordo com as normas da ANS. 

 

F) Sistema de Processamento de Dados ( Software )  

 

Em nossa avaliação o software atualmente utilizado pela Operadora é  compatível 

com as necessidades básicas da mesma. 

 

 

G) Disposições Gerais 

 

Nosso trabalho foi efetuado por meio de indagação e discussão com os 

administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da 

Operadora, bem como testes de verificação e inspeção de documentação 

comprobatória. A aplicação dos procedimentos descritos não significa que seja 

possível identificar eventuais informações e ocorrências que não tenham sido 

apresentadas pela administração da Entidade, contudo, o trabalho foi conduzido 

com observância as normas profissionais do auditor independente estabelecidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade. Dessa forma, minhas verificações não 

devem ser tomadas como garantida da inexistência de erros. A responsabilidade 

pela implantação e manutenção de um sistema de controles internos que atenda 

as necessidades da Singular e propicie a adequada apuração das informações é 

da administração da entidade.  

Sem mais,  

 

Atenciosamente.  

 

 


