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Art. 2º O inciso IV do artigo 3º da RN nº 237, de 2010,
passa a vigorar acrescido da alínea "q", com a seguinte redação:

"Art.3º...................................................................................
....................................................................................
IV -

...................................................................................................
.................................................................................................
q) Associação Nacional de Hospitais Privados - ANAHP;
.........................................................................................."
Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de

sua publicação.

MARTHA REGINA DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente

Substituta

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No- 381, DE 11 DE JUNHO DE 2015

Altera o Regimento Interno da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS, ins-
tituído pela Resolução Normativa - RN nº
197, de 16 e julho de 2009, e a RN nº 198,
de 16 de julho de 2009, que define o qua-
dro de cargos comissionados e cargos co-
missionados técnicos da ANS.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, em vista do que dispõem os incisos II e III do
artigo 10 da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, o inciso IV do
artigo 9º do Anexo I do Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000, o
inciso IV do artigo 6º e a alínea "a" do inciso II do artigo 86 da
Resolução Normativa - RN nº 197, de 16 de julho de 2009, em
reunião realizada em 9 de junho de 2015, adotou a seguinte Re-
solução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente, determino a sua
publicação.

Art. 1º A presente Resolução Normativa - RN altera o Re-
gimento Interno da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
instituído pela RN nº 197, de 16 de julho de 2009, e a RN nº 198, de
16 de julho de 2009, que define o quadro de cargos comissionados e
cargos comissionados técnicos.

Art. 2º A RN nº 197, de 16 de julho de 2009, passa vigorar
acrescida dos incisos V, VI, VII, VIII, IX. X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, das alíneas a e b no XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX e dos §§ 3º e 4º
no art. 39; dos incisos XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII, das alíneas "a", "b", "c" e "d" no inciso XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIII
do § 1º, dos incisos I, II e II no § 2º, dos incisos I e II no § 3º, dos
incisos I, II, III e IV no § 4º no art. 43, dos incisos XXII, XXIII,
XXIV e XXV e do Parágrafo único no art. 46; e dos §§ 1º e 2º no art.
47; do §§ 1º, 2º e 3º no art. 48; e do art. 48-A; conforme segue:

"Art. 39. .....................................................................
....................................................................................
V - assessorar a Diretoria no processo de gestão do de-

sempenho institucional junto aos programas da ANS;
VI - assessorar a gestão dos processos de trabalho da Di-

retoria;
VII - propor ações de interesse da DIPRO, atuando de forma

integrada com as áreas que detenham ou produzam informações no
âmbito da ANS;

VIII- assessorar e auxiliar a DIPRO no planejamento, na
coordenação e na administração dos sistemas de informática, bem
como colaborar com as atividades inerentes à segurança e à tec-
nologia da informação no âmbito da ANS;

IX- assessorar o Diretor em projetos estratégicos;
X- estudar e propor projetos e iniciativas com vistas ao

aprimoramento regulatório da DIPRO no cumprimento de suas com-
petências;

XI- participar e assessorar a elaboração de estudos, pesquisas
e publicações na saúde suplementar, no âmbito da DIPRO;

XII - contribuir para a definição de indicadores e moni-
toramento setorial no âmbito da DIPRO;

XIII - planejar, organizar, monitorar, e avaliar, em nível ope-
racional, os processos de trabalho da Diretoria, examinando as de-
mandas e encaminhando os assuntos pertinentes, devidamente ins-
truídos, para análise e decisão do Diretor;

XIV - supervisionar e monitorar as atividades da DIPRO,
zelando pelo cumprimento dos atos correspondentes emanados pela
Diretoria;

XV - elaborar estudos de interesse da Diretoria;
XVI - promover estudos e análises de interesse da ANS e

dos demais segmentos do setor, acerca de matéria de competência da
DIPRO, inclusive em articulação com instituições públicas e privadas
de forma integrada com as demais Diretorias;

XVII - contribuir para a definição dos indicadores, projetos e
instrumentos de gestão da ANS de forma integrada com as demais
Diretorias;

XVIII - elaborar, avaliar e encaminhar minutas de atos ad-
ministrativos e proposições normativas e respectivas exposições de
motivos à Diretoria;

XIX - elaborar, avaliar e encaminhar notas e relatórios sobre
aspectos relacionados à regulação setorial e à atividade da Dire-
toria;

XX - assessorar a Diretoria em suas demandas, em espe-
cial:

a) na uniformização de entendimentos; e
b) na promoção da padronização de procedimentos.
XXI - assessorar o Diretor na elaboração de votos e na

tomada de decisões para as reuniões da DICOL;
XXII - promover, no âmbito das competências da DIPRO, e

quando solicitado, a análise, instrução e a resposta de consultas,
requerimentos, e requisições de órgãos públicos, tais como: do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como
das áreas da ANS, encaminhando o expediente, conforme o caso, à
Procuradoria-Geral Federal junto à ANS ou ao órgão da Diretoria
com atribuição para a devida apuração, autuação e processamento;

XXIII - promover o intercâmbio institucional de informações
inerentes à DIPRO, bem como colaborar com a integração funcional
e técnica com as demais Diretorias;

XXIV - contribuir para a manutenção e o aprimoramento do
conteúdo do endereço eletrônico da ANS de forma integrada com as
demais Diretorias;

XXV - propor à área competente da ANS a constituição e o
aperfeiçoamento do sistema de informação da Diretoria e a sua co-
nexão com os sistemas das demais Diretorias;

XXVI - contribuir para o planejamento, coordenação e ges-
tão de informações de interesse da ANS e de segmentos interessados
em gestão, estudo e pesquisa de forma integrada com as demais
Diretorias;

XXVII - coordenar, no âmbito da DIPRO, a elaboração de
estudos e publicações na Saúde Suplementar de forma integrada com
as demais Diretorias;

XXVIII - proferir decisão em primeira instância adminis-
trativa, por delegação da Diretoria de Fiscalização, podendo recon-
siderar a sua decisão, nos processos administrativos sancionadores a
que se refere a apuração de infrações e aplicação de sanções por
descumprimento da legislação de saúde suplementar, relativo ao não
envio de informações periódicas de sua competência.

§ 3º A Assessoria Normativa da Diretoria de Normas e
Habilitação dos Produtos - ASSNT/DIPRO auxiliará a Diretoria e a
Diretoria Adjunta no exercício de suas atribuições, em especial aque-
las previstas nos incisos XVIII, XIX, XX e XXI, além de outras
atividades por eles designadas.

§ 4º A Gerência-Geral de Regulação Assistencial - GGRAS
e a Gerência-Geral Regulatória da Estrutura dos Produtos - GGREP
subordinam-se diretamente à Diretoria-Adjunta da Diretoria de Nor-
mas e Habilitação dos Produtos - DIRAD/DIPRO, cabendo a esta o
planejamento, a coordenação, a orientação e o controle das suas
atividades." (NR)

"Art. 43. ....................................................................
..............................................................................................
XIII - estabelecimento de critérios, responsabilidades e obri-

gações, elaboração e proposição de normas para garantia dos direitos
assegurados no art. 30 e no art. 31 da Lei nº 9.656, de 1998;

XIV - elaboração e proposição de normas, rotinas e pro-
cedimentos relativos ao ingresso de beneficiários, regras de elegi-
bilidade e cancelamento ou exclusão de beneficiários nos produtos;

XV - estabelecimento de critérios para análise e enquadra-
mento de operações no conceito dos produtos referidos no inciso I
deste artigo;

XVI - estabelecimento de critérios para análise dos pro-
cedimentos operacionais relacionados à adaptação e migração de con-
tratos;

XVII - suspensão da comercialização dos produtos referidos
no inciso I deste artigo decorrentes dos processos de acompanha-
mento e avaliação da operação dos produtos;

XVIII - atuação em conjunto com a Diretoria de Gestão -
DIGES, objetivando gerir as regras de negócios dos sistemas de
responsabilidade técnica da GGREP;

XIX - elaborar e propor normas visando à garantia e à
manutenção de todos os benefícios de acesso à cobertura previstos na
Lei nº 9.656, de 1998 e em seus regulamentos, para cada segmen-
tação definida no art. 12 da referida lei, prestados, direta ou in-
diretamente, pelas operadoras e planos privados de assistência à saú-
de;

XX - estabelecer critérios para a aferição da capacidade
técnico-operacional das operadoras quanto à efetiva garantia de todos
os benefícios de acesso à cobertura previstos na Lei nº 9.656, de 1998
e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12 da
referida lei, em especial quanto às redes assistenciais;

XXI - propor à Diretoria Colegiada da ANS a suspensão e a
reativação da comercialização dos produtos definidos no inciso I, no
§1°, do art. 1º da Lei nº 9.656, de 1998, em decorrência dos processos
de monitoramento da garantia de atendimento;

XXII - indicar parâmetros e diretrizes gerais de reajustes e
revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de as-
sistência à saúde;

XXIII - indicar as informações de natureza econômico-fi-
nanceira e estatístico atuarial dos planos e produtos das operadoras,
com vistas ao monitoramento, à autorização e à homologação de
reajustes e revisões dos preços dos planos e produtos de assistência à
saúde;

XXIV - dispor e indicar os critérios para constituição, or-
ganização e funcionamento dos planos e produtos, no que concerne:

a) às premissas e aos cálculos atuariais e estatísticos dos
preços, inclusive quanto ao estudo de alternativas aos modelos de
financiamento da operação de planos privados de assistência à saú-
de;

b) ao agravo;
c) à revisão técnica; e
d) à variação da contraprestação pecuniária por faixa etá-

ria.
XXV - indicar os aspectos econômico-financeiros referentes

à adoção e utilização, pelas operadoras de planos de assistência à
saúde, de fator moderador como mecanismo de regulação no uso dos
serviços de saúde;

PORTARIA No- 728, DE 11 DE JUNHO DE 2015

Suspende a transferência do incentivo fi-
nanceiro referente à Unidade Odontológica
Móvel (UOM) nos Municípios com ausên-
cia de alimentação do SIA/SUS.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.371/GM/MS, de 7 de outubro
de 2009, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção
Básica, o componente móvel da Atenção à Saúde Bucal - Unidade
Odontológica Móvel (UOM);

Considerando a Portaria nº 334/SAS/MS, de 7 de outubro de
2009, que atualiza no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saú-
de (SCNES), a Tabela do Tipo de Estabelecimento, alterando o tipo
de Estabelecimento 40 - Unidade Móvel Terrestre, criando o subtipo
de estabelecimento 40.01 - Odontológica;

Considerando o disposto na Portaria nº 3.462/GM/MS, de 11
de novembro de 2010, que estabelece critérios para alimentação dos
Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção
à Saúde;

Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela trans-
parência nos repasses de recursos para a Atenção Básica e a res-
ponsabilidade pelo monitoramento da utilização dos recursos da Aten-
ção Básica transferidos para Municípios e o Distrito Federal; e

Considerando a avaliação realizada pela Coordenação-Geral
de Saúde Bucal/DAB/SAS/MS, dos dados extraídos do Sistema de
Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), relativos à produção odon-
tológica nas Unidades Odontológica Móvel (UOM), no período de
setembro de 2014 a fevereiro de 2015, resolve:

Art. 1º Fica suspensa, a contar da competência abril de 2015,
a transferência do incentivo financeiro referente à Unidade Odon-
tológica Móvel (UOM) dos Municípios que não alimentaram de modo
regular o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) durante o
período de setembro de 2014 a fevereiro de 2015, conforme relação
constante do anexo a esta Portaria.

Art. 2º A suspensão das transferências ora formalizada per-
durará até a adequação das irregularidades na alimentação do Sistema
de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) por parte dos municípios.

Art. 3º Os Municípios poderão solicitar os créditos retroa-
tivos, conforme fluxo estabelecido na Portaria nº 2.488/GM/MS, de
21 de outubro de 2011 (Anexo I, subitem 3 do capítulo "Sobre o
processo de implantação, credenciamento, cálculo dos tetos das equi-
pes de atenção básica e do financiamento do bloco de atenção bá-
sica").

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos financeiros a partir da competência abril de
2015.

ARTHUR CHIORO

ANEXO

UF IBGE MUNICÍPIO UOM
AP 160023 Ferreira Gomes 1
BA 290210 Araci 1
BA 290323 Barro Alto 1
BA 290450 Brotas de Macaúbas 1
BA 2 9 11 3 0 Gentio do Ouro 1
BA 292430 Piatã 1
BA 292600 Remanso 1
BA 293345 Wa n d e r l e y 1
GO 521350 Monte Alegre de Goiás 1
GO 521490 Nova Roma 1
MG 312030 Cristália 1
MG 315560 Rio Pardo de Minas 1
MG 316695 Serranópolis de Minas 1
MS 500580 Nioaque 1
MT 510550 Vila Bela da Santíssima Trinda-

de
1

PA 150200 Cachoeira do Arari 1
PA 150370 Itupiranga 1
PA 150549 Palestina do Pará 1
PE 260180 Betânia 1
PR 410880 Guaíra 1
RS 4 3 111 5 Jóia 1
RS 431915 São Miguel das Missões 1
RS 431980 São Vicente do Sul 1
TO 170510 Chapada da Natividade 1
TO 171270 Mateiros 1
TO 171420 Natividade 1

TO TA L 26 26

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
S U P L E M E N TA R

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No- 380, DE 11 DE JUNHO DE 2015

Altera a Resolução Normativa nº 237, de
21 de outubro de 2010, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara de Saúde
S u p l e m e n t a r.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, em vista do que dispõe o parágrafo único do art. 5º,
o inciso II do artigo 10, e o art. 13, todos da Lei nº 9.961, de 28 de
janeiro de 2000; e a alínea "a" do inciso II do artigo 86 da Resolução
Normativa - RN nº 197, de 16 de julho de 2009, em reunião realizada
em 9 de junho de 2015, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN
e eu, Diretora-Presidente Substituta, determino a sua publicação.

Art. 1º A presente Resolução Normativa - RN altera a RN nº
237, de 21 de outubro de 2010, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Câmara de Saúde Suplementar.
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