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§ 1º A Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil
comunicará o Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde sobre o desligamento de que trata o "caput" para fins de edição
de ato normativo de cancelamento do registro único do médico intercambista.
§ 2º Após a publicação do ato de que trata o § 1º, a Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil:
I - notificará o médico intercambista participante para restituição à Coordenação da respectiva carteira de identificação; e
II - comunicará o desligamento do médico intercambista ao
CRM e ao Ministério da Justiça.
Art. 13. A SGTES/MS elaborará manual instrutivo de operacionalização dos fluxos e regras dispostas nesta Portaria e o disponibilizará no Portal da Saúde, no endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO
(FORMATO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO)

1
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

Nº 206, quarta-feira, 23 de outubro de 2013
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

RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO N o- 1.560,
DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.
§ 1º Não se aplicam à portabilidade especial de carências

Dispõe sobre a concessão de portabilidade
especial aos beneficiários da operadora
LAM Operadora de Planos de Saúde S/C
Ltda.

tratada nesse artigo os requisitos previstos nos incisos I e II e o

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 02 de outubro de 2013, considerando as anormalidades econômico-financeiras, assistenciais e administrativas graves constantes do processo administrativo nº 33902.773241/2011-28,
adotou a seguinte Resolução Operacional e eu, Diretor-Presidente,
determino a sua publicação:
Art. 1º Fica concedido o prazo por até 60 (sessenta) dias para
que os beneficiários da operadora LAM Operadora de Planos de
Saúde S/C Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 03.227.640/0001-27,
registro ANS nº 36.096-1, 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 LAM, 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.

requisitos previstos nos incisos III, IV e V e o disposto no § 1º do

disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do artigo 3º de Resolução Normativa nº
186, de 14 de janeiro de 2009.
§ 2º Aplicam-se à portabilidade especial de carências os
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 LAM 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.
ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

DECISÃO DE 10 DE OUTUBRO 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
25780.001524/2006-11
33903.000543/2006-14

Nome da Operadora
Relator
UNIMED DE BELÉM COOP DE TRAB MÉDI- DIGES
CO
UNIMED VITORIA COOP DE TRAB MÉDICO DIGES

33902.240410/2006-81

SMEDSJ- SERV. MÉD SÃO JOSÉ LTDA

DIGES

Tipo de Infração
Reajuste em desacordo com a legislação da ANS - Art. 25 da Lei
9656/98 c/c art. 4º, XVII, da Lei 9961/2000
Negativa de Cobertura - Art. 12, inciso II, alínea "d" da Lei 9656/98

Valor da Multa (R$)
36.000,00 (trinta e seis mil
reais)
50.000,00
(cinquenta
mil
reais)
Rescisão Unilateral de Contrato - Art. 13, parágrafo único, inciso II, da 32.000,00
Lei 9656/98
(trinta e dois 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
DECISÃO DE 14 DE OUTUBRO 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
25780.004114/2009-66

Nome da Operadora
Relator
UNIMED DE BELÉM COOP DE TRAB MÉDICO DIGES

33902.165229/2008-40
25780.000213/2008-98

MEDIAL SAÚDE (incorporada pela AMIL SAÚDE DIGES
LTDA)
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOP DE TRAB DIGES
MÉDICO
UNIMED DE BELÉM COOP DE TRAB MÉDICO DIGES

25780.003244/2007-10

UNIMED DE BELÉM COOP DE TRAB MÉDICO DIGES

25780.004453/2009-42

UNIMED DE BELÉM COOP DE TRAB MÉDICO DIGES

33903.001214/2005-00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013102300056

Tipo de Infração
Negativa de Cobertura - Art. 11, parágrafo único c/c art. 12, II, alínea "a",
ambos da Lei 9656/98
Negativa de Cobertura - Art. 11, parágrafo único c/c art. 12, II, "a" ambos da
Lei 9656/98
Negativa de Cobertura - Art. 12, III, da Lei 9656/98

Valor da Multa (R$)
80.000,00 (oitenta mil
reais)
50.000,00 (cinquenta mil reais)
50.000,00 (cinquenta mil reais)

Negativa de Cobertura - Art. 12, II, "a" da Lei 9656/98 c/c art. 4º,V, da
80.000,00 (oitenta mil
CONSU 08/98
reais)
Negativa de Cobertura - Art. 11, parágrafo único c/c art. 12, II, alínea "a", 80.000,00 (oitenta mil reais)
ambos da Lei 9656/98
Rescisão Unilateral de Contrato - Art. 13, §único, II, da Lei 9656/98
80.000,00 (oitenta mil
reais)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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