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Art. 4º Fica revogada a Portaria Interministerial nº
339/MS/MEC, de 7 de março de 2014, publicada no Diária Oficial da
União nº 46, de 10 de março de 2014, Seção 1, pág. 36.

Ministério da Previdência Social
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE ANÁLISE TÉCNICA

ARTHUR CHIORO
Ministro de Estado da Saúde
CID GOMES
Ministro de Estado da Educação

PORTARIA Nº 20, DE 16 DE JANEIRO DE 2015
O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º e o inciso I do art. 33, todos da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e o art. 23, inciso I,
alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010,
e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo
MPAS nº 00440.001688/1995-46, comando nº 373762793 e juntada
nº 391904707, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do
Plano de Benefícios Previdenciários Misto, CNPB nº 2000.0024-47,
administrado pela Fundação de Assistência Social e Seguridade da
Embasa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ROBERTO FERREIRA

.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 46,
DE 16 DE JANEIRO DE 2015
Altera a Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013.

OS MINISTROS DE ESTADO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a publicação da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, resolvem:
Art. 1º Fica alterado o § 1º do art. 22 da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 ..........................................................................
§ 1º Ao médico participante será concedida bolsa-formação
com valor mensal de R$ 10.513,01 (dez mil quinhentos e treze reais
e um centavo), que poderá ser paga pelo prazo máximo de 36 (trinta
e seis) meses, prorrogáveis apenas na hipótese prevista no § 1º do art.
14 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. (NR)
Art. 2º As despesas previstas nesta Portaria serão oneradas
na rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 10.301.2015.20 AD
- Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - PO 0009 Mais
Médicos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da competência janeiro de
2015.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 1.761,
DE 16 DE JANEIRO DE 2015
Dispõe sobre a concessão de portabilidade
especial aos beneficiários da operadora
Ômega Saúde - Operadora de Planos de
Saúde Ltda.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso
VI do art. 6º e a alínea "c" do inciso II do art. 86, do Regimento
Interno aprovado pela RN 197, de 16 de julho de 2009, na forma do
disposto no art. 24 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, em
reunião ordinária de 25 de novembro de 2014, adotou a seguinte
Resolução Operacional e eu, Diretora-Presidente Interina, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e III do art. 82 da RN nº
197, de 2009, determino a sua publicação:
Art. 1º Fica concedido o prazo por até 60 (sessenta) dias para
que os beneficiários da operadora Ômega Saúde - Operadora de
Planos de Saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 01.778.871/000101, registro ANS nº 35.812-6, exerçam a portabilidade especial de
carências para plano individual ou familiar ou coletivo por adesão da
escolha desses beneficiários, na forma prevista na Resolução Normativa nº 186, de 14 de janeiro de 2008, alterada pela Resolução
Normativa nº 252, de 28 de abril de 2011, observadas as seguintes
especificidades:
I - a portabilidade especial de carências pode ser exercida
por todos os beneficiários da operadora, independentemente do tipo
de contratação e da data de assinatura dos contratos;
II - o beneficiário que esteja cumprindo carência ou cobertura parcial temporária na operadora Ômega Saúde - Operadora de
Planos de Saúde Ltda. pode exercer a portabilidade especial de carências sujeitando-se aos respectivos períodos remanescentes;
III - o beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha
menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no plano de origem
pode exercer a portabilidade especial de carências, podendo optar
pelo cumprimento de cobertura parcial temporária referente ao tempo
remanescente para completar o referido período de 24 (vinte e quatro)
meses, ou pelo pagamento de agravo a ser negociado com a operadora do plano de destino.
IV - o beneficiário que tenha 24 (vinte e quatro) meses ou
mais de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade
especial de carências tratada nesse artigo sem o cumprimento de
cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.
§ 1º Não se aplicam à portabilidade especial de carências
tratada nesse artigo os requisitos previstos nos incisos I e II e o
disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do artigo 3º de Resolução Normativa nº
186, de 14 de janeiro de 2009.

Nº 12, segunda-feira, 19 de janeiro de 2015
§ 2º Aplicam-se à portabilidade especial de carências os
requisitos previstos nos incisos III, IV e V e o disposto no § 1º do
artigo 3º da Resolução Normativa nº 186, de 14 de janeiro de
2009.
§ 3º Serão consideradas, para fins de compatibilidade dos
planos e como parâmetro de comercialização, as Notas Técnicas de
Registro de Produto - NTRP, vigentes na data da publicação desta
Resolução Operacional.
§ 4º Terá validade de 5 (cinco) dias o relatório que indica o
plano de destino extraído do módulo "portabilidade especial" do Guia
de Planos do sítio eletrônico da ANS na internet.
§ 5º A comprovação de cumprimento do requisito previsto
no inciso I do artigo 3º da Resolução Normativa nº 186, de 14 de
janeiro de 2009, dar-se-á mediante a apresentação de cópia dos comprovantes de pagamento de pelo menos quatro boletos vencidos, referentes ao período dos últimos seis meses.
Art. 2º No caso de o boleto de pagamento englobar o pagamento de mais de um beneficiário de plano individual e/ou familiar,
e sendo impossível a discriminação individualizada das contraprestações pecuniárias, considerar-se-á o valor global do boleto para efeito da compatibilidade de produtos da portabilidade extraordinária.
Art. 3º A partir da publicação desta Resolução Operacional,
a operadora Ômega Saúde - Operadora de Planos de Saúde Ltda.
deverá enviar comunicado a todos os seus beneficiários, por qualquer
meio que assegure a sua ciência, no prazo de 10 (dez) dias, informando a abertura de prazo para exercício da portabilidade especial
de carências.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARTHA REGINA DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente
Interina
RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 1.762,
DE 16 DE JANEIRO DE 2015
Dispõe sobre a instauração do Regime de
Direção Fiscal na operadora Prontoclínica e
Hospitais São Lucas S/A.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso
VI do art. 6º e a alínea "c" do inciso II do art. 86, do Regimento
Interno aprovado pela RN 197, de 16 de julho de 2009, na forma do
disposto no art. 24 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, em
reunião ordinária de 15 de dezembro de 2014, considerando as anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves que colocam em risco a continuidade do atendimento à saúde, de acordo
com os elementos constantes do processo administrativo nº
33902.784497/2013-22, adotou a seguinte Resolução Operacional e
eu, Diretora-Presidente Interina, na forma do disposto nos incisos I e
III, do art. 82, da RN 197, de 2009, determino a sua publicação:
Art. 1º Fica instaurado o Regime de Direção Fiscal na operadora Prontoclínica e Hospitais São Lucas S/A, registro ANS nº
30.562-6, inscrita no CNPJ sob o nº 22.666.341/0001-33.
Art. 2º Esta Resolução Operacional - RO entra em vigor na
data de sua publicação.
MARTHA REGINA DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente
Interina

DECISÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014
A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº 9.961, de 28 de
janeiro de 2000, vem por meio deste dar ciência à Operadora relacionada abaixo, da decisão proferida no seguinte processo administrativo:
Processo ANS n.º
25789.006759/2007-91

Nome da Operadora
Relator
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE DIOPE
SEGURO SAÚDE

Tipo de Infração
Reajuste em desacordo com a legislação da ANS - Art. 25 da Lei 9656/98

Valor da Multa (R$)
45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais)

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.
ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

SECRETARIA-GERAL
NÚCLEO NA BAHIA
DECISÃO DE 13 DE JANEIRO DE 2015
O Chefe de Núcleo - NÚCLEO DA ANS BAHIA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 5953/2013 pelo Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS, e tendo em vista o disposto no inciso V do artigo II-A da RN 219/2010, e no parágrafo único do art. 22, no art.15, inc. V c/c art. 25, todos da RN nº 48, de 19/09/2003, alterada pela RN nº 155, de 5/6/2007,
vem por meio deste dar ciência às Operadoras, relacionadas no anexo, da decisão proferida em processos administrativos.
ANS

Número do Processo na Nome da Operadora

Número do Regis- Número do CNPJ
tro
Provisório
ANS
SEGURO 000043.
86.878.469/0001-43

25772.000465/2011-11

SUL AMÉRICA
SAÚDE S/A

25772.008909/2013-29

PROMÉDICA - PROTEÇÃO 326861.
MEDICA A EMPRESAS S.A.

15.214.919/0001-55

25772.008246/2013-42

BRADESCO SAÚDE S/A

92.693.118/0001-60

005711.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015011900042

Tipo de Infração (artigos infringidos pela Operadora) Valor da Multa (R$)
Operar produto de forma diversa da registrada. Art. 8º
da lei 9656/98, c/c art. 13 da RN 85/04, com penalidade prevista no art. 20 da RN 124/2006.
Deixar de garantir cobertura para procedimento previsto em lei. Art, 12, II, da Lei 9656/98, com penalidade prevista no art. 77 da RN 124/2006.
Aplicar reajuste, por mudança de faixa etária, acima do
contratado ou em desacordo com a regulamentação.
Art. 25 da lei 9656/98, com penalidade prevista no art.
57 da RN 124/2006.

Improcedência. Anulação do AI nº
46238.
48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL
REAIS)
49500,00 (QUARENTA E NOVE MIL,
QUINHENTOS REAIS)

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

