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§ 6º A revisão do quantitativo máximo de plantões auto-
rizados para cada unidade hospitalar e instituto será feita semes-
tralmente pela Comissão de Verificação do APH do Ministério da
Saúde, ou em menor período quando ocorrer circunstância relevante e
u rg e n t e .

Art. 11. Semestralmente, cada unidade hospitalar e instituto
fará previsão do quantitativo de plantões necessários ao desenvol-
vimento ininterrupto das atividades hospitalares, especificando:

I - data e duração dos plantões;
II - os profissionais necessários, por nível e cargo, em cada

plantão;
III - o tipo de plantão; e
IV - critérios de escolha dos servidores que participarão dos

plantões.
§ 1º As unidades hospitalares e os institutos encaminharão

semestralmente relatório à Comissão de Verificação do APH do Mi-
nistério da Saúde, incluindo-se as informações de que trata o "caput",
conforme modelo constante do Anexo II, por meio do qual infor-
marão:

I - a classificação do porte do hospital ou instituto, conforme
parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, considerando:

a) número total de leitos;
b) número de leitos de unidades de terapia intensiva;
c) tipos de unidades de terapia intensiva
d) oferta de procedimentos de alta complexidade;
e) oferta de serviço de urgência e emergência;
f) atendimento à gestação de alto risco; e
g) número de salas cirúrgicas.
II - quantitativo de recursos humanos da área da saúde exis-

tente no quadro do hospital ou instituto, por jornada e tipo de vín-
culo;

III - número de programas regulares de residências em saúde
oferecidos e número de residentes matriculados em cada programa;

IV - quantidade de docentes supervisores de estágio de gra-
duação e de preceptores de residência;

V - integração do hospital ou instituto ao sistema de saúde
local;

VI - quantitativo de plantões solicitados pela unidade hos-
pitalar ou instituto para o desenvolvimento ininterrupto de suas ati-
vidades, por serviço; e

VII - planilha eletrônica com os valores/quantitativo de APH
pagos no semestre.

§ 2º A partir do segundo relatório, as unidades hospitalares e
os institutos atualizarão os dados apresentados, bem como apontarão
possíveis mudanças ocorridas, tais como abertura de novos leitos,
inauguração de serviços, alterações no quadro de pessoal, dentre ou-
tros.

Art. 12. As unidades hospitalares e institutos manterão atua-
lizados os dados de pessoal, por serviço, bem como o dimensio-
namento de pessoal realizado pela Coordenação-Geral de Gestão de
Pessoas (CGESP/SAA/SE/MS).

Parágrafo único. O dimensionamento de pessoal de que trata
o "caput" também será parâmetro para estabelecimento e concessão
do APH.

Art. 13. As unidades hospitalares e os institutos realizarão
mensalmente o levantamento da necessidade de cobertura de plantões
em seus serviços e a previsão de servidores disponíveis para elaborar
suas escalas de plantão, tendo por base alterações ocorridas nos ser-
viços, considerando os impedimentos previstos no § 1º do art. 6º,
conforme Anexo III.

Art. 14. Compete ao dirigente superior da unidade hospitalar
ou do instituto, permitida a delegação, em relação ao APH:

I - determinar a consolidação das previsões de plantões ne-
cessários feitas pelas diversas áreas do hospital ou instituto;

II - aprovar a previsão e a escala de plantões;
III - encaminhar à Comissão de Verificação do APH do

Ministério da Saúde e à CGESP/SAA/SE/MS, por meio de planilha
específica, a proposta da unidade hospitalar ou do instituto; e

IV - autorizar a concessão de APH, respeitados os limites
estabelecidos nos termos do inciso I do § 2º do art. 10.

Art. 15. A escala de plantões, com base na previsão de
plantões da unidade hospitalar ou do instituto, indicará os servidores
que participarão de cada plantão por data e período, com designação
dos respectivos substitutos.

Art. 16. As escalas de plantões de que trata o art. 15 serão
afixadas em quadros de aviso em locais de acesso direto ao público e
no sítio eletrônico de cada unidade hospitalar e instituto e do Mi-
nistério da Saúde.

Art. 17. Os hospitais e institutos manterão arquivadas todas
as escalas, bem como as planilhas de pagamento constantes dos
Anexos III e IV enviadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento
de Gestão para fins de construção de dados históricos e futuras
auditorias a serem realizadas pelo MS e demais órgãos de controle.

Art. 18. Compete à Comissão de Verificação do APH do
Ministério da Saúde a supervisão da implementação do APH e a
elaboração de demonstrativo histórico das escalas elaboradas com a
finalidade de cobertura do quadro de pessoal necessário ao desen-
volvimento ininterrupto das atividades hospitalares e seu envio ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para subsidiar pro-
posta de revisão dos valores máximos a serem despendidos semes-
tralmente com o pagamento do APH.

Art. 19. Demonstrada, por meio de parecer circunstanciado
da Comissão de Verificação do APH do Ministério da Saúde, a
existência de irregularidade na implementação do APH, o Ministro de
Estado da Saúde pode promover modificação do quantitativo máximo
de plantões por unidade hospitalar ou instituto ou determinar ao
dirigente superior do respectivo órgão o saneamento das concessões
irregulares.

Art. 20. Serão constituídos no âmbito de cada unidade hos-
pitalar e instituto de que trata o art. 4º e do Departamento de Gestão
Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro (DGH/SAS/MS), no prazo de
até 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta Portaria, o
Núcleo de Acompanhamento e Verificação do Adicional de Plantão
Hospitalar, que será vinculado à direção superior do respectivo órgão
e será composto por, no mínimo, 1 (um) integrante da unidade de
gestão de pessoas e 1 (um) integrante da Coordenação Assistencial,
Divisão Médico-Assistencial ou órgão equivalente no âmbito das uni-
dades hospitalares e dos institutos.

Art. 21. A organização e as competências do Núcleo de
Acompanhamento do Núcleo de Acompanhamento e Verificação do
APH serão definidas no Regimento Interno da Comissão de Ve-
rificação do APH no âmbito do Ministério da Saúde, em ato nor-
mativo específico.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

Modelo de Escala a ser afixada e publicada

H O S P I TA L :

ESCALA SEMANA DE TRABALHO
Dia mês D Semana Tu r n o Horário Matrícula Nome Setor Especialidade APH

(S/N)
02/01/2013 4ª.f DIURNO DE 7 ÀS 19H xxxxxx xxxxxx E m e rg ê n c i a Pediatria

Legenda: N- Trata-se de escala de hora contratual do servidor
S - Trata-se de escala do plantão de APH

ANEXO II

Modelo de relatório semestral
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Relatório processo de trabalho para Concessão do Adicional de Plantão Hospitalar
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Brasília, de de 2013.
1. Caracterização da Unidade Hospitalar:
1.1 - Descrição da classificação do hospital/instituto: (trata-se de hospital de alta, média complexidade; emergência porta aberta...)
1.2 Nº de leitos:
1.3 Nº de docentes:
1.4 Integração na rede do SUS (Como se dá a integração na rede locorregional)
1.5 Justificativa da necessidade de APH nas áreas determinadas pela unidade- POR ÁREA. (ampliar produção, qualificar serviço, repor pessoal, força tarefa demanda reprimida?...)
2. Diagnóstico do processo de concessão APH (Do período)
2.1 Fluxo atualizado do processo operacional de concessão do APH, com os respectivos responsáveis (NOME, MATRÍCULA, TELEFONE, E-MAIL)
3. Histórico da produção da unidade hospitalar
Descrever o histórico da produção hospitalar nas áreas onde há profissionais realizando APH, informando se houve aumento da produção no período, qualificação da assistência (redução de óbito, abertura de
leitos...).
4. Histórico da Força de trabalho que influenciam na decisão da programação do APH.
a histórico da força de trabalho relacionadas às áreas que recebem APH (desligamentos de força de trabalho/recomposição- produção compatível com a saída/entrada de pessoal?
5. Demonstrar em forma de tabelas e gráficos (últimos 3 anos- mês a mês):
-cargos que utilizam o APH
-áreas que utilizam o APH
-Valor gasto com o APH por área/cargo
- Valor e quantitativo de APHs referente ao mês anterior pago (mês a mês).
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ANEXO III

Planilha de previsão do APH mensal

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
HOSPITAL FEDERAL

QUANTITATIVO/VALOR APH ATUAL
ÁREA DE PRES-
TAÇÃO DO APH

CARGO ESPECIALIDADE ESCOLARIDADE
(M/S)

HORÁRIO NUMERO DE
PLANTÃO (ES)

NUMERO DE PLAN-
TÃO (ES)

TOTAL DE
HORAS
DIAS
UTEIS

TOTAL DE
HORAS
SAB/DOM
FER

VALOR DA HORA CUSTO MEN-
SAL
P R O P O S TO

SEG/SEX SAB/DOM/FER/ DIAS
UTEIS

SAB/DOM
FER

Ex: UTI M É D I C O / I N T E N S I V I S TA S 12H 15 10 180 120 56,50 70,63 18.645,60
Ex: 2 UTI ENFERMEIRA S 12H 5 5 60 60 56,50 70,63 7.627,80
Ex: 2 UTI TÉC EM ENF N 12H 2 1 24 12 34,33 42,91 1.338,84

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

22 16 264 192 147,33 184,17 27.612,24

ANEXO IV

Planilha a ser enviada ao MPOG para liberação de pagamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE - órgão 25000
XXXXX XXXXX XXXX - UPAG XXXX

PERÍODO: a de de 2013.
PERÍODO: XX a XX de XXXXX de 2013
Ó rg ã o Mat. SIAPE Nome do Servidor Valor R$ Período
25000 XXXXX XXXX 01/01 a 31/10/2012
25000 XXXXX 4068,24
25000 XXXXX 2034,00
25000 XXXXX
25000 XXXXX
25000 XXXXX
25000 XXXXX

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

DECISÃO DE 2 DE JULHO DE 2013

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 às Operadoras relacionadas abaixo, da decisão proferida nos seguintes processos administrativos:

Processo ANS n.º Nome da Operadora Relator Tipo de Infração Valor da Multa (R$)
25789.025558/2008-74 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPE-

RATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
DIOPE Negativa de cobertura - Art. 35-C, inciso I, c/c art. 12, ambos da Lei 9656/98. 660.000,00 (seiscentos e ses-

senta 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

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
NÚCLEO NO PARÁ

DECISÃO DE 5 DE JULHO DE 2013

O Chefe do Núcleo Pará - NUCLEO DA ANS PARA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 134, de 30/10/2012, publicada no DOU de 08/11/2012, seção 1, fl. 41, 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.

Número do Processo na ANS Nome da Operadora Número do Registro Provi-
sório ANS

Número do CNPJ Tipo de Infração (artigos infringidos pela Operadora) Valor da Multa (R$)

25780.002251/2012-61 CANP SAUDE S/S LTDA - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDI-
CIAL

344877. 02.908.125/0001-40 AI fora lavrado após a decretação de liquidação extraju-
dicial da operadora, não havendo com subsistir o referido
Auto de Infração.

arquivamento

UENDER SOARES XAVIER
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