
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE
INTERESSES

AUDITORIA DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE

PLANOS DE SAÚDE - ANO BASE 2021

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO



Eu, Alessandro Bruno Antunes Carvalho Tamietti , profissional responsável pela:
ALCATTI CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, inscrito no CPF/MF nº
035.065.786-69, residente e domiciliado na Rua Conde Tamietti, 485, Condados da
Lagoa - Lagoa Santa-MG, na qualidade de auditor independente dos resultados da
pesquisa de satisfação de beneficiários pelas operadoras de planos privados de
assistência à saúde (OPS), prevista no Programa de Qualificação de Operadoras
(PQO) da ANS de acordo com a Instrução Normativa DIDES 60/2015, em
cumprimento ao disposto no Documento Técnico CDD 368.382 ítem 4.1, páginas 14 e
15, parágrafo terceiro, declaro que não possuo conflito de interesses de ordem
pessoal, profissional, ou de qualquer outro tipo junto à operadora UNIMED
COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nem à
empresa 121 Labs preservando a observância pelos valores da honestidade, verdade
e justiça no relacionamento mantido com a operadora em nome da prestação das
atividades de auditoria independente e em conformidade às instruções do órgão
regulador e, adicionalmente, que:

a) Não possuo participação acionária direta na operadora ou em alguma de suas
controladas, coligadas ou equiparadas à coligada;

b) Não possuo relação de trabalho, direta ou indireta, como empregado, administrador
ou colaborador assalariado em operadora ou em alguma de suas controladas,
coligadas ou equiparadas à coligada;

c)  Não fui Responsável Técnico de Pesquisa de Satisfação no âmbito do IDSS na
operadora auditada nos 3 últimos anos;

d) Não serei Responsável Técnico de Pesquisa de Satisfação no âmbito do IDSS na
operadora auditada nos 3 anos seguintes;

e) Não possuo vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta sem
limites de grau, em linha colateral até o 3º grau ou por afinidade até o 2º grau com
algum membro da operadora ou em alguma de suas controladas, coligadas ou
equiparadas à coligada; e aos administradores, acionista controlador, sócios ou alta
gerência; ou ao responsável técnico pela elaboração da pesquisa, responsável pela
aplicação da pesquisa e pelo relatório dos resultados da pesquisa;

f) Não possuo, nos últimos 2 (dois) anos, relação de trabalho, direta ou indireta, como
empregado, administrador ou colaborador assalariado da operadora ou em alguma de
suas controladas, coligadas ou equiparadas à coligada;
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g)  A empresa de auditoria independente não é controlada, coligada ou equiparada à
coligada de uma outra pessoa jurídica, que se enquadre em nenhuma das situações
descritas nos itens anteriores.

h) Todas as declarações nas alíneas (a) a (g) se aplicam também para a empresa 121
Labs (contratada para o Planejamento e execução da Pesquisa de Satisfação de
Beneficiários);

i) Os requisitos de independência estabelecidos nas alíneas (a) a (g) também se
aplicam aos administradores, acionistas controladores, sócios, alta gerência ou
membros da equipe de auditoria da ALCATTI CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA;

j) Declaro que não sou e não possuo vínculo com nenhum Auditor de Entidade
Acreditadora homologada pela ANS no âmbito do Programa de Acreditação de
Operadoras;

Belo Horizonte, 17 de Abril de 2022
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