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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO Nº 229, DE 30 DE MAIO DE 2018

ARESTO Nº 1.127, DE 29 DE MAIO DE 2018

RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 2.291,
DE 30 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre a concessão de portabilidade
extraordinária
aos
beneficiários
da
operadora UNIMED DAS ESTÂNCIAS
PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS
DE SAÚDE.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea
"c" do inciso II do art. 30 do Regimento Interno, instituído pela
Resolução Regimental - RR nº 01, de 17 de março de 2017, 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, realizada em 25 de maio de 2018,
considerando o relevante interesse público e o risco de dano
irreversível à saúde dos consumidores, adota e o Diretor-Presidente
Substituto da ANS determina a publicação da seguinte Resolução
Operacional:
Art. 1º Fica concedido o prazo de até 60 (sessenta) dias para
que os beneficiários da operadora UNIMED DAS ESTÂNCIAS
PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.029.782/0001-54, registro ANS nº 34.806-6,
exerçam a portabilidade extraordinária de carências para plano
individual ou familiar ou coletivo por adesão da escolha desses
beneficiários, observadas as seguintes especificidades:
I - a portabilidade extraordinária 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 operadora UNIMED DAS
ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE pode exercer a portabilidade extraordinária 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 extraordinária 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; e
IV - o beneficiário que tenha 24 (vinte e quatro) meses ou
mais de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade
extraordinária de carências tratada nesse artigo sem o cumprimento
de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.
§ 1º Não se aplicam à portabilidade extraordinária de
carências tratada nesse artigo os requisitos previstos nos incisos I, II,
III e IV e o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º todos do artigo 3º da RN nº
186, de 2009.
§ 2º Aplica-se à portabilidade extraordinária de carências o
requisito previsto no inciso V do artigo 3º da RN nº 186, de
2009.
§ 3º Serão considerados como parâmetros de
comercialização as Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP
vigentes na data de publicação desta Resolução Operacional.
§ 4º A comprovação da adimplência do beneficiário junto à
operadora do plano de origem dar-se-á mediante a apresentação de
cópia dos comprovantes de pagamento de pelo menos 3 (três) boletos
vencidos, referentes ao período dos últimos 6 (seis) meses.
§ 5º O beneficiário da operadora UNIMED DAS
ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE exercerá a portabilidade extraordinária observando-se o
seguinte:
I - poderá escolher diretamente na operadora de destino,
plano enquadrado em qualquer faixa de preço; e
II - poderá ser exigido o cumprimento de carência no plano
de destino somente para as coberturas não previstas no tipo do plano
de origem (sem internação, internação sem obstetrícia, internação
com obstetrícia).
§ 6º A operadora de destino deverá:
I - aceitar, após pagamento da primeira mensalidade,
imediatamente o consumidor que atender aos requisitos disciplinados
nesta Resolução, não se aplicando o disposto no artigo 9º e no § 1º
do artigo 11 da RN nº 186, de 2009;
II - divulgar em seus postos de venda a listagem dos planos
a que se refere o inciso I do § 5º desta Resolução, com os
respectivos preços máximos dos produtos; e
III - no caso do beneficiário da operadora UNIMED DAS
ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE estar internado, a portabilidade extraordinária poderá ser
exercida por seu representante legal.
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, considera-se o valor global do boleto
em relação a cada um dos beneficiários para efeito de exercício da
portabilidade extraordinária.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
LEANDRO FONSECA DA SILVA
Diretor - Presidente
Substituto

Nº 104, sexta-feira, 1 de junho de 2018

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos
processuais no âmbito da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa.
O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
MS/GM nº 1.162, de 12 de maio de 2017, tendo em vista o disposto
no art. 47, IV aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado nos
termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61,
de 3 de fevereiro de 2016, resolve, ad referendum, adotar a seguinte
Resolução da Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação:
Art. 1º Ficam prorrogados, por 15 (quinze) dias, os prazos
processuais afetos ao peticionamento, eletrônico e físico, no âmbito
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Art. 2º Esta Resolução tem vigência de 15 (quinze) dias,
contados a partir da data de sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
FERNANDO MENDES GARCIA NETO
CONSULTA PÚBLICA Nº 533, DE 30 DE MAIO DE 2018
O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a
Portaria MS/GM nº 1.162, de 12 de maio de 2017, tendo em vista
o disposto no art. 44, VIII, aliado ao art. 53, III, 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.
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias para envio de comentários e sugestões ao texto da Proposta
de Segundo Suplemento do Formulário de Fitoterápicos da
Farmacopeia Brasileira 1ª edição.
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=38512
§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/
Coordenação da Farmacopeia - COFAR/GGMED, 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.
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.
FERNANDO MENDES GARCIA NETO
ANEXO
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.912456/2018-01
Assunto: Proposta de Segundo Suplemento do Formulário
de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira 1ª edição
Agenda Regulatória 2017-2020: Tema nº 12.1 Compêndios da Farmacopeia Brasileira
Regime de Tramitação: Comum
Área responsável: Coordenação da Farmacopeia COFAR/GGMED
Diretor Relator: William Dib
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A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em Reunião Ordinária Pública - ROP n° 012/2018,
realizada em 21 de maio de 2018, com fundamento no art. 15, VI,
da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei
n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no art. 53,
VII, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I
da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de
fevereiro de 2016, e em conformidade com a Resolução Diretoria
Colegiada - RDC n.º 25, de 4 de abril de 2008, decidiu sobre os
recursos a seguir especificados, conforme relação anexa.
FERNANDO MENDES GARCIA NETO
Diretor-Presidente
Substituto
ANEXO
Empresa: Medtronic Comercial Ltda
CNPJ: 01.772.798/0001-52
Processo: 25351.181225/2004-31
Expediente: 0251087/18-1
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, acompanhando a
posição da relatoria que acata o Parecer nº 91/2018 CRTPS/DIARE.
Empresa: Intermariner Comércio, Importação e Exportação Ltda-EPP
CNPJ: 64.177.934/0001-86
Processo: 25351.304687/2017-91
Expediente: 0294524/18-0
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, acompanhando a
posição da relatoria que acata o Parecer nº 88/2018 CRTPS/DIARE.
Empresa: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas
Odontológicos Ltda
CNPJ: 12.483.930/0001-22
Processo: 25351.360239/2017-63
Expediente: 0192325/18-1
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, acompanhando a
posição da relatoria que acata o Parecer nº 64/2018 CRTPS/DIARE.
Empresa: American Instruments Eireli
CNPJ: 06.981.319/0001-21
Processo: 25351.696037/2015-81
Expediente: 197374/16-6
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, acompanhando a
posição da relatoria que acata o Parecer nº 455/2017 CRTPS/DIARE.
Empresa: MB Industria E Comércio De Produtos Para Saúde
Ltda
CNPJ: 07.519.095/0001-01
Processo: 25351.355214/2017-07
Expediente: 0267125/18-5
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, acompanhando a
posição da relatoria que acata o Parecer nº 092/2018 CRTPS/DIARE.
Empresa: Zammi Instrumental Eireli
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Processo: 25351.612012/2017-89
Expediente: 0288040/18-7
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, acompanhando a
posição da relatoria que acata o Parecer nº 87/2018 CRTPS/DIARE.
ARESTO Nº 1.128, DE 30 DE MAIO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em Reunião Ordinária Pública - ROP n° 012/2018,
realizada em 21 de maio de 2018 com fundamento no art. 15, VI,
da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei
n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no art. 53,
VII, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I
da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de
fevereiro de 2016, e em conformidade com a Resolução Diretoria
Colegiada - RDC n.º 25, de 4 de abril de 2008, decidiu sobre os
recursos a seguir especificados, conforme relação anexa.
FERNANDO MENDES GARCIA NETO
Diretor-Presidente
Substituto
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