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Nº 217, sexta-feira, 11 de novembro de 2016
Subseção II
Da Entrega do Comprovante de Cancelamento do Contrato
de Plano de Saúde Individual ou Familiar ou da Exclusão de Beneficiário de Contrato Coletivo Empresarial ou Por Adesão e das
Informações a serem prestadas
Art. 18. A partir do fornecimento do comprovante de recebimento da solicitação de cancelamento ou exclusão, a operadora
ou a administradora de benefícios deverá encaminhar, no prazo de 10
(dez) dias úteis, o comprovante do efetivo cancelamento do contrato
ou desligamento do beneficiário, por qualquer meio que assegure sua
ciência.
Art. 19. O comprovante do efetivo cancelamento do contrato
ou exclusão de beneficiário de plano de saúde individual ou familiar
ou de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou
por adesão deverá informar as eventuais cobranças de serviços pela
operadora ou administradora de benefícios.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. O pedido de cancelamento dos contratos individuais
ou familiares não exime o beneficiário do pagamento de multa rescisória, quando prevista em contrato, se a solicitação ocorrer antes da
vigência mínima de 12 (doze) meses, observada a data de assinatura
da proposta de adesão.
Art. 21 A rescisão do contrato ou a exclusão do beneficiário
independe do adimplemento contratual.
Art. 22. As solicitações de exclusão de beneficiários de planos privados de assistência à saúde disponibilizados pelas entidades
de autogestão, que se enquadram no inciso I do artigo 2º da RN nº
137, de 14 de novembro de 2006, que dispõe sobre as entidades de
autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, deverão seguir o disposto na Seção I do Capítulo II desta RN.
Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde ou as administradoras de benefícios poderão efetuar a exclusão
de beneficiário em plano de saúde coletivo, conforme solicitado pelo
beneficiário, sem a anuência da pessoa jurídica contratante quando
solicitada na forma disposta nos artigos 7º, § 2º e 11, incisos II e
III.
Art. 24. As disposições que tratam o art. 4º desta RN não
afastam a necessidade de observância, pelas operadoras, do disposto
no Decreto n° 6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, fixando normas gerais sobre o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Art. 25. A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que dispõe
sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos
planos privados de assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do
artigo 76-B, com a seguinte redação:
"Cancelamento ou Exclusão de beneficiário
Art. 76-B. Deixar de cumprir as normas regulamentares da
ANS relativas à solicitação de cancelamento de contrato individual ou
familiar ou exclusão de beneficiário em contrato de plano de saúde
coletivo.
Sanção - multa de R$ 30.000,00"
Art. 26. A RN nº 389, de 2015, , passa a vigorar acrescida do
art. 27-A, com a seguinte redação:
"Art. 27-A. A solicitação de cancelamento de contrato ou
exclusão de beneficiário, por meio do sítio da operadora na internet,
conforme definido pela RN nº 412, de 10 de novembro de 2016,
deverá ocorrer na área do PIN-SS."
Art. 27. As operadoras deverão adaptar o PIN-SS ao disposto
no artigo 27-A no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data
da entrada em vigor desta RN.
Art. 28. Esta Resolução entra em vigor no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA ABRAHÃO
Diretor-Presidente

SECRETARIA-GERAL
COORDENADORIA DE APOIO À DIRETORIA
COLEGIADA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 64, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
Altera a Instrução Normativa nº 63 da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, de 25
de outubro de 2016, que dispõe sobre o
Fator de Qualidade a ser aplicado ao índice
de reajuste definido pela ANS para profissionais de saúde, laboratórios, clínicas e
demais estabelecimentos de saúde não hospitalares.
A Diretora responsável pela Diretoria de Desenvolvimento
Setorial - DIDES da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
em vista do que dispõe a alínea "a" do inciso I do art. 76 e alínea "a"
do inciso I do art.85, todos da Resolução Normativa - RN nº 197, de
16 de julho de 2009, e considerando o disposto no art. 7º da Resolução Normativa - RN nº 364, de 11 de dezembro de 2014, resolve:
Art. 1º A presente Instrução Normativa - IN altera artigos da
Instrução Normativa nº 63 da Diretoria de Desenvolvimento Setorial,
de 25 de outubro de 2016, que dispõe sobre o Fator de Qualidade a
ser aplicado ao índice de reajuste definido pela ANS para profissionais de saúde, laboratórios, clínicas e demais estabelecimentos de
saúde não hospitalares.
Art. 2.º Os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Instrução Normativa - IN nº
63 de 25 de outubro de 2016 passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 3º O Fator de Qualidade será aplicado ao reajuste dos
contratos escritos firmados pelas operadoras com seus prestadores de
serviços de atenção à saúde não hospitalares, nas situações previstas
nesta Instrução Normativa, em que couber a utilização do índice de
reajuste definido pela ANS conforme previsto na RN nº 364, de
2014.
Parágrafo único: O Fator de Qualidade será aplicado de acordo com os seguintes percentuais:
I - 105% (cento e cinco por cento) do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para os prestadores de serviços
de saúde que se enquadrem nos critérios estabelecidos para o Nível A
do Fator de Qualidade;
II - 100% (cem por cento) do IPCA para os prestadores de
serviços de saúde que se enquadrem nos critérios estabelecidos para o
Nível B do Fator de Qualidade; e
III - 85% (oitenta e cinco por cento) do IPCA para os
prestadores de serviços de saúde que não atenderem ao disposto nos
incisos I e II deste artigo." (NR)
"Art. 4º Em parceria com a ANS, caberá aos Conselhos
Profissionais:
I - estabelecer os critérios a serem utilizados para a definição
dos níveis A e B, previstos nos incisos I e II do artigo 3º desta IN;
II - proceder a recepção e consolidação dos dados dos prestadores a ela vinculados; e
III - enviar à ANS as informações coletadas e consolidadas
nos primeiros 60 (sessenta) dias do ano subsequente ao ano de avaliação.
§ 1º A forma de envio das informações de que trata o inciso
III deste artigo será disponibilizado no Portal da ANS.
§ 2º Os conselhos profissionais poderão estabelecer parcerias
ou delegar formalmente as competências dispostas nesta IN às entidades representativas da respectiva profissão da área da saúde."
(NR)
"Art. 5º Caso a ANS não receba as informações previstas nos
primeiros 60 (sessenta) dias do ano, os prestadores de serviços serão
enquadrados no inciso III do art. 3º desta IN." (NR)
"Art. 6º Será divulgado no Portal da ANS, no espaço destinado às informações dirigidas aos prestadores de serviços de saúde,
até 1º de novembro de 2017, os critérios estabelecidos para os níveis
A e B dispostos nos incisos I e II do art. 3º desta IN." (NR)
"Art. 7º Caberá à ANS avaliar e divulgar os resultados dos
prestadores de serviços que alcançaram, no ano anterior, os níveis A
e B nos primeiros 90 (noventa) dias do ano." (NR)
Art. 3º Ficam revogados os artigos 8º e 9º da Instrução
Normativa - IN nº 63 de 25 de outubro de 2016.
Art. 4º Esta Instrução Normativa em vigor na data de sua
publicação.
MARTHA REGINA DE OLIVEIRA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
CONSULTA PÚBLICA N° 273, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo
em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 25 de outubro de 2016, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 30(trinta) dias para
envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de norma que
trate da terceirização de etapas de produção e de análises de controle
de qualidade e de armazenamento de medicamentos, conforme Anexo.
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início
7 (sete) dias após a data de publicação desta Consulta Pública no
Diário Oficial da União.
Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na
íntegra no portal da Anvisa na internet e as sugestões deverão ser
enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário
específico, disponível no endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=28756.
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e
estarão disponíveis a qualquer interessado por meio de ferramentas
contidas no formulário eletrônico, no menu "resultado", inclusive
durante o processo de consulta.
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico
será disponibilizado ao interessado número de protocolo do registro
de sua participação, sendo dispensado o envio postal ou protocolo
presencial de documentos em meio físico junto à Agência.
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos
informatizados será permitido o envio e recebimento de sugestões por
escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte
endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência-Geral
de Inspeção e Fiscalização Sanitária - GGFIS, SIA trecho 5, Área
Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser
encaminhadas em meio físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.
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Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições
e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da
Agência.
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e
razões de conveniência e oportunidade, articular-se com órgãos e
entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham
manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
ANEXO
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.707844/2012-68
Assunto: Proposta de norma que trate da terceirização de
etapas de produção e de análises de controle de qualidade e de
armazenamento de medicamentos
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 37.1 - Terceirização de Produção, de Análises de Controle de Qualidade e Armazenamento de Medicamentos
Regime de Tramitação: Comum
Área responsável: Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização
Sanitária - GGFIS
Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 10 de novembro de 2016
N° 121 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da
Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, IX, §§ 1º e 3º do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve
aprovar proposta de iniciativa em Anexo bem como dar conhecimento
e publicidade ao processo de elaboração de proposta de atuação
regulatória da Agência, conforme deliberado em reunião realizada em
25 de outubro de 2016, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua
publicação.
ANEXO
Processo nº: 25351.394977/2016-55
Não é tema da Agenda
Assunto: Proposta de Iniciativa para norma que dispõe sobre alteração
de rotulagem de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
Área responsável: GECOS
Regime de Tramitação: Especial
Diretor Relator: José Carlos Magalhães Moutinho
N° 122 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da
Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, IX, §§ 1º e 3º do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve
aprovar proposta de iniciativa em Anexo bem como dar conhecimento
e publicidade ao processo de elaboração de proposta de atuação
regulatória da Agência, conforme deliberado em reunião realizada em
25 de outubro de 2016 e eu, Diretor-Presidente, determino a sua
publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
ANEXO
Processo nº: 25351.118478/2016-45
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtemas n. 34.2 e 34.8
Assunto: Proposta de iniciativa sobre proposta de RDC que determina
os critérios para demonstração de equivalência terapêutica de medicamentos inalatórios orais e medicamentos nasais
Área responsável: Coordenação de Equivalência Terapêutica/Gerência
Geral de Medicamentos
Regime de Tramitação: Comum
Diretor Relator: Jarbas Barbosa da Silva Junior

DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
SANITÁRIOS
RESOLUÇÃO - RE Nº 3.003, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, V e VI, e o art. 54,
I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 03 de fevereiro de
2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 99, de 02 de
agosto de 2016.
considerando o art. 7º, XV e 8o, § 1º, II da Lei nº 9.782, de
26 de janeiro de 1999;
considerando o art. 11, III e IV do Decreto-Lei nº. 986 de 21
de outubro de 1969;
considerando a Resolução n° 23, de 15 de março de 2000;
considerando a comprovação durante atividade de inspeção/fiscalização de que os produtos listados no ANEXO, apresentam
informação em sua rotulagem do nome do fabricante e o local de
produção como sendo na empresa Vidfarma Indústria de Medicamentos Ltda (CNPJ: 03.993.167/0001-99), localizada a Rodovia BR 232 KM 63, Loteamento Parque Industrial, Pombos / PE. CEP: 55630-000;
quando efetivamente foi fabricado na empresa Sunflower Indústria e
Laboratório Fitoterápico Ltda (CNPJ: 02.385.401/0001-32), resolve:
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