
“Principais Modelos de Relacionamento das Prestadoras com suas Respectivas Operadoras”



Quem assumiu a carteira?

Projeto de Santa 
Catarina

De fato: Prestadora; De direito: Federação

Projeto do Ceará Federação - Unimed do Ceará

Projeto da Bahia Central Nacional Unimed ("CNU")



A gestão administrativa é realizada pela Prestadora, pela 
Operadora ou é compartilhada?

Projeto de Santa 
Catarina

Compartilhada

Projeto do Ceará

Cada Unimed - tanto a Federação-Unimed do Ceará quanto as 

prestadoras - tem sua própria gestão administrativa autônoma.  A 

Federação-Unimed do Ceará administra sua própria carteira que foi 

acrescida das carteiras adquiridas das singulares

Projeto da Bahia

1) A gestão administrativa da carteira ficou sob responsabilidade da 

Operadora (CNU)

2) A gestão administrativa da Cooperativa como Prestadora de Serviços 

Assistenciais à Saúde com representação institucional e interlocução com 

cooperados ficou sob responsabilidade da própria



Quem ficou com o passivo da Prestadora (Refis, cauda, 
processos judiciais em andamento etc.)?

Projeto de 
Santa Catarina

Não se aplica

Projeto do Ceará

A partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente à autorização para alienação da carteira concedida pela ANS, 

qualquer débito já constituído ou que viesse a ser constituído ou exigido, relativo a período anterior ao dia 1º 

(primeiro) dia do mês subsequente à autorização concedida pela ANS, a qualquer título ou natureza, inclusive e 

especialmente passivos com rede credenciada e fornecedores e eventos ocorridos e não avisados, continuaram a ser 

de responsabilidade da ALIENANTE (singular hoje prestadora) e não poderiam, em nenhuma hipótese, ser assumido 

pela ADQUIRENTE (Federação-Unimed do Ceará)

1) A responsabilidade sob as despesas assistenciais incorridas foram realizadas observando o regime de competência 
destas, considerando a responsabilidade de cada Parte em relação a data de ocorrência do fato gerador

2) As notificações de ABI's  emitidas em desfavor da Prestadora, até a data da efetiva transferência integral da carteira de 
beneficiários, serão de exclusiva responsabilidade da Prestadora, exceto quando a comunicação da notificação seja 

efetivada após a transferência da carteira, quando a responsabilidade passará a ser da Operadora (CNU)
3) As notificações de NIP's emitidas em desfavor da Prestadora seguirão o fato gerador (ou seja, se após a alienação da 

carteira surgirem NIP's com fato gerador anterior à alienação, estas serão de responsabilidade da Prestadora)
4) As ações judiciais de ordem assistencial serão de responsabilidade da Operadora CNU após a alienação, independente 

do fato gerador
5) As ações judiciais de natureza não assistencial serão de responsabilidade da Prestadora de acordo com o fato gerador

Projeto da Bahia



O risco da operação ficou com a Operadora, com a Prestadora 
ou é compartilhado?

Projeto de 
Santa Catarina

De fato: a Prestadora assume o risco

De direito: a Federação responde perante terceiros, referente a parte de operação de planos

Obs.: Para esclarecer, na contabilidade da Operadora (Federação) é que são registradas as obrigações, tais como Peona, 

Refis - de eventuais parcelamentos de tributos concernentes a sua parte provenientes da operação de planos, ações 

judiciais concernentes a operação de planos etc., com recursos provenientes da Prestadora.  Se, por ventura, a 

Prestadora se tornar insolvente, a Federação terá que arcar com os passivos perante os terceiros

Projeto do Ceará

O risco da operação das carteiras adquiridas passou a ser exclusivo da Federação-Unimed 

do Ceará  O risco que correm as Unimeds Prestadoras é só o inerente à sua condição de 

cooperadas da Federação-Unimed do Ceará, ou seja, na participação em sobras ou 

assunção de perdas desta

Projeto da Bahia O risco da operação é compartilhado



Como é processado o tráfego de informações (cooperados, 
prestadora, operadora e intercâmbio)?

Projeto de Santa 
Catarina

Projeto do Ceará

O usuário vai ao médico ou serviço credenciado, solicita a autorização à Unimed 

Prestadora e esta, através do sistema de autorização e das regras de intercâmbio, 

autoriza o procedimento em comunicação com a Federação-Unimed Ceará. O sistema é 

operado normalmente seguido as regras de autorização usuais e as regras de 

intercâmbio

Projeto da Bahia
Via XML TISS

São processados pela Operadora (Federação), através do sistema de 
gestão de planos de saúde



Como ocorre a comercialização dos produtos, de fato e de 
direito?

Projeto de Santa 
Catarina

Com relação à equipe de vendas, ela é de fato e de direito da Prestadora. Com relação à 

celebração do contrato de plano de saúde, de fato é de responsabilidade da Prestadora e de 

direito, da Federação

Projeto do Ceará

A Federação-Unimed do Ceará passou a vender planos de saúde nas áreas de atuação 

das Unimeds prestadoras. É permitido à Unimed prestadora, caso queira, comercializar 

plano de saúde em nome da Federação-Unimed do Ceará, recebendo a comissão como 

qualquer outro escritório de vendas

Projeto da Bahia

A comercialização pode ser realizada pela Operadora e pela Prestadora, sem considerar 

exclusividade da Prestadora na prospecção de negócios em favor da Operadora

Ficou estabelecido entre as partes que a Operadora pagará à Prestadora valores a título de 

agenciamento e/ou comissionamento pelo negócio prospectado



Quem se relaciona com a rede assistencial (hospitais, 
laboratórios etc.), de fato e de direito?

Projeto de Santa 
Catarina

De fato: Prestadora
De direito: Federação

Projeto do Ceará

O quadro de médicos cooperados é mantido com a Unimed prestadora, cabendo à Unimed 

prestadora se relacionar com seus médicos cooperados.  A rede de prestadores 

credenciados (hospitais, clínicas, laboratórios etc.) é vinculada à Federação-Unimed do 

Ceará. Contudo, há dispositivo no contrato de credenciamento com a rede credenciada 

nomeando a Unimed prestadora como preposta da Federação - Unimed do Ceará, com todos 

os poderes necessários ao recebimento da produção médica, processamento, análise e 

apuração dos valores devidos, cabendo à Unimed prestadora também praticar todos os atos 

a cargo da Federação-Unimed do Ceará, podendo a Federação-Unimed do Ceará, contudo, 

revogar a outorga a qualquer momento, desde que o faça por escrito e de tudo cientificando 

o prestador

Projeto da Bahia
A Operadora (Central Nacional Unimed), a qual assumiu a carteira, é responsável pelo

relacionamento e credenciamento junto à rede assistencial



Quem assumiu a 

carteira?

A gestão administrativa é realizada 

pela Prestadora, pela Operadora 

ou é compartilhada?

Quem ficou com o passivo da Prestadora (Refis, cauda, processos judiciais em andamento 

etc.)?

O risco da operação ficou com a Operadora, com a Prestadora 

ou é compartilhado?

Como é processado o tráfego de 

informações (cooperados, 

prestadora, operadora e 

intercâmbio)?

Como ocorre a 

comercialização dos 

produtos, de fato e de 

direito?

Quem se relaciona com a rede assistencial (hospitais, laboratórios 

etc.), de fato e de direito?

Projeto 

de Santa 

Catarina

De fato: 

Prestadora;

De direito: 

Federação.

Compartilhada;  Não se aplica De fato: a Prestadora assume o risco;

De direito: a Federação responde perante terceiros, referente a 

parte de operação de planos.

Obs.: Para esclarecer, na contabilidade da Operadora 

(Federação) é que são registradas as obrigações, tais como 

Peona, Refis - de eventuais parcelamentos de tributos 

concernentes a sua parte provenientes da operação de planos, 

ações judiciais concernentes a operação de planos, etc., com 

recursos provenientes da Prestadora.  Se, por ventura, a 

Prestadora se tornar insolvente, a Federação terá que arcar com 

os passivos perante os terceiros.

São processados pela 

Operadora (Federação), através 

do sistema de gestão de planos 

de saúde.

Com relação a equipe de 

vendas, ela é de fato e de 

direito da Prestadora. Com 

relação a celebração do 

contrato de plano de saúde, 

de fato é de 

responsabilidade da 

Prestadora e de direito, da 

Federação.

De fato: Prestadora;

De direito: Federação.

Projeto 

do Ceará

Federação -

Unimed do Ceará

Cada Unimed - tanto a Federação-

Unimed do Ceará quanto as 

prestadoras - tem sua própria 

gestão administrativa autônoma.  A 

Federação-Unimed do Ceará 

administra sua própria carteira que 

foi acrescida das carteiras 

adquiridas das singulares.

A partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente à autorização para alienação da carteira 

concedida pela ANS, qualquer débito já constituído ou que viesse a ser constituído ou exigido, 

relativo a período anterior ao dia 1º (primeiro) dia do mês subsequente à autorização 

concedida pela ANS, a qualquer título ou natureza, inclusive e especialmente passivos com 

rede credenciada e fornecedores e eventos ocorridos e não avisados, continuaram a ser de 

responsabilidade da ALIENANTE (singular hoje prestadora) e não poderiam, em nenhuma 

hipótese, ser assumido pela ADQUIRENTE (Federação-Unimed do Ceará). 

O risco da operação das carteiras adquiridas passou a ser 

exclusivo da Federação-Unimed do Ceará.  O risco que correm 

as Unimeds Prestadoras é só o inerente à sua condição de 

cooperadas da Federação-Unimed do Ceará, ou seja, na 

participação em sobras ou assunção de perdas desta.

O usuário vai ao médico ou 

serviço credenciado, solicita a 

autorização à Unimed 

Prestadora e esta, através do 

sistema de autorização e das 

regras de intercâmbio, autoriza 

o procedimento em 

comunicação com a Federação-

Unimed Ceará. O sistema é 

operado normalmente seguido 

as regras de autorização usuais 

e as regras de intercâmbio.

A Federação-Unimed do 

Ceará passou a vender 

planos de saúde nas áreas 

de atuação das Unimeds 

prestadoras. É permitido à 

Unimed prestadora, caso 

queira, comercializar plano 

de saúde em nome da 

Federação-Unimed do 

Ceará, recebendo a 

comissão como qualquer 

outro escritório de vendas.

O quadro de médicos cooperados é mantido com a Unimed 

prestadora, cabendo à Unimed prestadora se relacionar com seus 

médicos cooperados.       A rede de prestadores credenciados 

(hospitais, clínicas, laboratórios etc.) é vinculada à Federação-

Unimed do Ceará. Contudo, há dispositivo no contrato de 

credenciamento com a rede credenciada nomeando a Unimed 

prestadora como preposta da Federação - Unimed do Ceará, com 

todos os poderes necessários ao recebimento da produção 

médica, processamento, análise e apuração dos valores devidos, 

cabendo à Unimed prestadora também praticar todos os atos a 

cargo da Federação-Unimed do Ceará, podendo a Federação-

Unimed do Ceará, contudo, revogar a outorga a qualquer 

momento, desde que o faça por escrito e de tudo cientificando o 

prestador.

Projeto 

da Bahia

Central Nacional 

Unimed ("CNU")

1) A gestão administrativa da 

carteira ficou sob responsabilidade 

da Operadora (CNU).

2) A gestão administrativa da 

Cooperativa como Prestadora de 

Serviços Assistenciais à Saúde 

com representação institucional e 

interlocução com cooperados ficou 

sob responsabilidade da própria.

1) A responsabilidade sob as despesas assistenciais incorridas foram realizadas observando o 

regime de competência destas, considerando a responsabilidade de cada Parte em relação a 

data de ocorrência do fato gerador.

2) As notificações de ABI's  emitidas em desfavor da Prestadora, até a data da efetiva 

transferência integral da carteira de beneficiários, serão de exclusiva responsabilidade da 

Prestadora, exceto quando a comunicação da notificação seja efetivada após a transferência 

da carteira, quando a responsabilidade passará a ser da Operadora (CNU).

3) As notificações de NIP's emitidas em desfavor da Prestadora seguirão o fato gerador (ou 

seja, se após a alienação da carteira surgirem NIP's com fato gerador anterior à alienação, 

estas serão de responsabilidade da Prestadora).

4) As ações judiciais de ordem assistencial serão de responsabilidade da Operadora CNU 

após a alienação, independente do fato gerador.

5) As ações judiciais de natureza não assistencial serão de responsabilidade da Prestadora de 

acordo com o fato gerador.

O risco da operação é compartilhado. Via XML TISS. A comercialização pode ser 

realizada pela Operadora e 

pela Prestadora, sem 

considerar exclusividade da 

Prestadora na prospecção 

de negócios em favor da 

Operadora.

Ficou estabelecido entre as 

partes que a Operadora 

pagará à Prestadora 

valores a título de 

agenciamento e/ou 

comissionamento pelo 

negócio prospectado.

A Operadora (Central Nacional Unimed), a qual assumiu a carteira, 

é responsável pelo relacionamento e credenciamento junto à rede 

assistencial.
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