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PORTARIA Nº 123, DE 25 DE JANEIRO DE 2012
Define os critérios de cálculo do número
máximo de equipes de Consultório na Rua
(eCR) por Município.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
de 2011, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); e
Considerando a Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2012,
que define a composição, o processo de trabalho e o financiamento
das equipes dos Consultórios na Rua no âmbito da Atenção Básica,
resolve:
Art. 1º Esta Portaria define os critérios de cálculo do número
máximo de equipes de Consultório na Rua (eCR) por Município.
Art. 2º Para o cálculo do número máximo de eCR por Município serão considerados os seguintes dados:
I - para Municípios com população de 100.000 (cem mil) a
300.000 (trezentos mil) habitantes, serão utilizados os dados dos
censos populacionais relacionados à população em situação de rua,
realizados por órgãos oficiais e reconhecidos pelo Departamento de
Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da
Saúde (DAB/SAS/MS).
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II - para os Municípios com população superior 300.000
(trezentos mil) habitantes, serão utilizados os dados extraídos da Pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social, de 2008, e da Pesquisa sobre Criança e Adolescente em situação de rua, levantados
pela Secretaria de Direitos Humanos, em 2011.
Parágrafo único. Os Municípios com população inferior a
100.000 (cem mil) habitantes poderão ser contemplados com eCR,
desde que comprovada a existência de população em situação de rua
nos parâmetros populacionais previstos nesta Portaria.
Art. 3º Os atuais 92 (noventa e dois) Consultórios de Rua
existentes no País não serão considerados para efeito da contagem do
número máximo de eCR por Município.
Parágrafo único. Nos Municípios onde houver Consultório
de Rua, ele será somado ao número máximo de eCR obtido pelo
cálculo definido nesta Portaria.
Art. 4º Observados os critérios de cálculo estabelecidos nesta
Portaria, a relação completa do número máximo de eCR admitido por
Município será publicada no sítio eletrônico do DAB/SAS/MS, em
www.saude.gov.br/dab.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
DECISÃO DE 25 DE JANEIRO DE 2012
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, em deliberação pelo Circuito Deliberativo
n.º 3741, de 19 de janeiro de 2012, julgou o seguinte processo
administrativo:
Prot. ANS nº: 33902.188172/2004-23
Operadora: SERMED SERVIÇOS HOSPITALARES S/C
LTDA
Registro: 365939
Auto de Infração n.º:15.869 de 28/12/2004
Decisão: Aprovado por unanimidade o voto da DIOPE em
relatoria, pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo
a decisão em primeira instância da DIFIS, que fixou multa no valor
de R$ 28.380,00 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais) por
infração ao artigo 17, parágrafo 4º da Lei 9656/98 c/c artigo 34,
ambos da Lei 9656/98 c/c artigo 88 c/c artigo 10, inciso II c/c artigo
9º, inciso II, todos da RN 124/2006.
Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.
MAURICIO CESCHIN
Diretor-Presidente

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
NÚCLEO EM MINAS GERAIS
DECISÃO DE 20 DE JANEIRO DE 2012
A chefe substituta do NÚCLEO.MG - NUCLEO DA ANS MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº RN 219 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
03.550.445/0001-33
SOSAUDE
ASSIS- 410926.
TÊNCIA
MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

Tipo de Infração (artigos infringidos pela Operadora)

Valor da Multa (R$)

25779.012508/2011-41

Deix. de inf. à ANS, nos prazos prev. na legil., o reaj. aplic. em 03/11, no ADVERTÊNCIA
perc. de 50%, nas mensal. do contr. colet. Emp., firmado c/ a emp. Visiontel
Telec. Inform. e Eletric. Ltda, produto 447050/03-8, s/ obst. empr., apólice
5296.(Art.20, caput, da Lei 9656/98 c/c art.13 da RN 171/08)
GLICIANY D. SOARES DE BRITO E SILVA

DESPACHO DO CHEFE
Em 8 de agosto de 2011
Nº 2.360 Processo 25779.013324/2010-07
O Chefe do Núcleo da ANS Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 07, de 04/07/2007, publicada no DO de 11/07/2007, seção 2, fl. 25, pelo Diretor de Fiscalização
da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto na Resolução Normativa - RN nº 197/2009, 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 desta DAR CIÊNCIA:
Ao representante legal da empresa VITA SAÚDE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E SISTEMAS DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 00.684.507/0001-01, com último endereço conhecido na ANS na
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2684, Bairro Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo - ES da lavratura do auto de infração nº 53322 na data de 08/08/2011, pela constatação da conduta: prevista no artigo 77
da RN 124/2006, ao deixar de garantir cobertura obrigatória, do procedimento denominado ultra sonografia da tireóide, no dia 12 de julho de 2011, em favor da beneficiaria Srª R.C.P, titular do Plano de Saúde
VitaSaude B, Enfermaria, em decorrência da ausência de prestadores na sua rede credenciada para atender seus beneficiários., infringindo o seguinte dispositivo legal: artigo 12, inciso I, da Lei 9656/98, podendo a
autuada apresentar defesa administrativa ao auto de infração lavrado, nos termos dos artigos 16, IV e 18 da RN 48/2003, no prazo de 10 (dez) dias, a ser protocolizada no Núcleo da ANS Minas Gerais, situado à
Rua Paraíba, 330- sala 1104 - 11º andar - Belo Horizonte - MG, CEP 30.130-917.
GLICIANY D. SOARES DE BRITO E SILVA
Substituta

NÚCLEO EM PERNAMBUCO
DECISÃO DE 4 DE JANEIRO DE 2012
A Chefe do Núcleo da ANS PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 45, de 09/08/2008, publicada no DO de 11/09/2008, seção 2, fl. 34, pelo Diretor de
Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto no art. 57, V da Resolução Normativa - RN nº 197/2009, 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

Tipo de Infração (artigos infringidos pela Operadora)

25783.000474/2011-83

Nº do Registro Provisório Número do CNPJ
ANS
40.869.042/0001-88
UNIMED GUARARAPES CO- 327263.
OPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA

Deix. de gar. as cobs. obrigats. prevs. no art. 12 da Lei 43200 (QUARENTA E
9656/98 e sua regulamentação p/ os planos privados de assist. TRES MIL, DUZENà saúde, incluindo a inscr. de filhos naturais e adotivos prev. TOS REAIS)
nos seus incs. III e VII. (Art.12, II da Lei 9.656).

Valor da Multa (R$)

CYNTHIA BELTRÃO DE SOUZA GUERRA CURADO
DECISÃO DE 11 DE JANEIRO DE 2012
A Chefe do Núcleo da ANS PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 45, de 09/08/2008, publicada no DO de 11/09/2008, seção 2, fl. 34, pelo Diretor de
Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto no art. 57, V da Resolução Normativa - RN nº 197/2009, 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

Tipo de Infração (artigos infringidos pela Operadora)

25783.011388/2011-04

Nº do Registro Provisório Número do CNPJ
ANS
OPS - PLANOS DE SAÚ- 413631.
04.288.864/0001-01
DE S.A

Deix. de cumprir as obrigs. prevs. nos contratos celebrados 48000 (QUARENTA E OITO
a qualquer tempo. (Art.25 da Lei 9.656).
MIL REAIS)

Valor da Multa (R$)

CYNTHIA BELTRÃO DE SOUZA GUERRA CURADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012012600048
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