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SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 1.019, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Indefere projetos apresentados no âmbito
do Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica (PRONON).

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, no uso das suas atribuições legais, e

Considerando a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012,
que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON);

Considerando o Decreto nº 7.988, de 17 de abril de 2013,
que regulamentou os arts. 1º a 13 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro
de 2012;e

Considerando a Portaria GM/MS n° 1.550, de 29 de julho de
2014, que redefine as regras e os critérios para apresentação de
projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção On-
cológica (PRONON), e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Indefere os projetos abaixo relacionados, apresentado
no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON):

I - Fundação de Saúde Itaiguapy
CNPJ: 00.304.148/0001-10
Nome do Projeto: Aquisição de equipamentos - Clínica de

Oncologia..
SIPAR: 25000.163477/2014-30
II - Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do

Câncer
CNPJ: 40.226.946/0001-95
Nome do Projeto: Do Conhecimento Científica à Aplicação:

Pesquisa Translacional e Epidemiológica para Melhoria do Controle
do Câncer.

SIPAR: 25000.161922/2014-27
III - Fundação Hospitalar de Blumenau
CNPJ: 82.654.088/0001-20
Nome do Projeto: Qualificação do Acesso aos Exames Es-

pecializados dos Pacientes Oncológicos do Hospital Santo Antônio.
SIPAR: 25000.167753/2014-39
IV - Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo -

AMEO
CNPJ: 05.863.805/0001-82
Nome do Projeto: Manutenção da Casa de Apoio da AMEO

e Qualificação dos Serviços Hoje Ofertados.
SIPAR: 25000.160151/2014-51
Art. 2º Revoga-se o inciso I e X, do artigo 1º da Portaria

SE/MS nº 1.133 de 10/12/2014; inciso II, do artigo 1º da Portaria
SE/MS nº 1.070 de 25/11/2014; e inciso I, do artigo 1º da Portaria
SE/MS nº 1.078 de 26/11/2014..

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

PORTARIA Nº 1.020, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Defere readequação de projeto no âmbito
do Programa Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRO-
NAS/PCD).

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, no uso das suas atribuições legais, e

Considerando a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012,
que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD);

Considerando o Decreto nº 7.988, de 17 de abril de 2013,
que regulamentou os arts. 1º a 13 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro
de 2012; e

Considerando a Portaria GM/MS n° 1.550, de 29 de julho de
2014, que redefine as regras e os critérios para apresentação de
projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), e dá outras pro-
vidências, resolve:

Art. 1º Defere readequação de projetos no âmbito do Pro-
grama Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com De-
ficiência (PRONAS/PCD), nos seguintes termos:

I - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pi-
nhalzinho - SC

CNPJ: 75.437.053/0001-73
Nome do Projeto: Melhoria do atendimento de hidroterapia e

hidroginástica prestado a pessoa com deficiência.
SIPAR: 25000.160.641/2014-57

Valor aprovado: R$ 132.030,81 (cento e trinta e dois mil,
trinta reais e oitenta e um centavos).

Resumo do projeto: Melhoria do atendimento de hidroterapia
e hidroginástica prestado a pessoa com deficiência

Art. 2º Torna sem efeito as informações relativas ao projeto
publicadas no inciso I do Art. 1º da Portaria GAB/SE nº 97, de 12 de
fevereiro de 2015.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

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

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 391, DE 4 DE
DEZEMBRO DE 2015

Altera a Resolução Normativa - RN nº 364,
de 11 de dezembro de 2014, que dispõe
sobre a definição de índice de reajuste pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS - a ser aplicado pelas operadoras de
planos de assistência à saúde aos seus pres-
tadores de serviços de atenção à saúde em
situações específicas.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, em vista do que dispõem os incisos II e IV do art.
4º e os incisos II e IV do art. 10, todos da Lei n° 9.961, de 28 de
janeiro de 2000; os arts. 17-A e 18 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, alterada pela Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014; e a alínea
"a" do inciso II do art. 86 da Resolução Normativa - RN nº 197, de
16 de julho de 2009, em reunião realizada em 3 de novembro de
2015, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN, e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º A presente Resolução Normativa - RN altera a RN nº
364, de 11 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a definição de
índice de reajuste pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS - a ser aplicado pelas operadoras de planos de assistência à
saúde aos seus prestadores de serviços de atenção à saúde em si-
tuações específicas.

Art. 2º Os artigos 3º e 9º, ambos da RN nº 364, de 2014,
passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 3º O índice de reajuste definido pela ANS, a que alude
o § 4º do art. 17-A da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, incluído
pela Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014, é o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA." (NR)

"Art. 9º Fica definido o prazo, contado a partir da vigência
desta Resolução, de 1 (um) ano para entidades hospitalares e 2 (dois)
anos para os profissionais de saúde, laboratórios, clínicas e outros
estabelecimentos de saúde, para o início da aplicação do Fator de
Qualidade.

..........................................................................."(NR)
Art. 3º O artigo 7º da RN nº 364, de 2014, passa a vigorar

acrescido do § 3º, com a seguinte redação:
"Art. 7º ...................................................................
.................................................................................................
§ 3º Na composição do Fator de Qualidade também poderão

ser utilizados indicadores selecionados, bem como a participação e o
desempenho em projetos e programas de indução da qualidade, con-
forme a ser definido pela DIDES."

Art. 4º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA ABRAHÃO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 1.958,
DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a suspensão da concessão da
portabilidade especial aos beneficiários da
operadora ORALCLASS ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA S/S LT-
DA.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 4º,
inciso XXXV, e 10, inciso I da Lei n.º 9.961, de 28 de janeiro de
2000, em vista do disposto nos arts. 24 e 24-D da Lei n.º 9.656, de 3
de junho de 1998, e na forma prevista nos arts. 6º, inciso IV, e 86,
inciso II, alínea "c" da Resolução Normativa - RN nº 197, de 16 de
julho de 2009, adotou a seguinte Resolução Operacional e eu, Di-
retor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Tendo em vista a antecipação de tutela deferida nos
autos da ação judicial nº 0139514-71.2015.4.02.5101 movida pela
ORALCLASS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA S/S
LTDA. perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, torna-se sem efeito a Resolução Operacional - RO nº
1.936, de 29 de outubro de 2015, publicada em 03 de novembro de
2015 no Diário Oficial da União, que concedeu a portabilidade es-
pecial aos beneficiários desta operadora.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA ABRAHÃO
Diretor-Presidente

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 61, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a regulamentação dos pará-
grafos 2º e 3º do artigo 7º da Resolução
Normativa - RN nº 364, de 11 de dezembro
de 2014, que dispõe sobre o Fator de Qua-
lidade a ser aplicado ao índice de reajuste
definido pela ANS para prestadores de ser-
viços 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 da Re-
solução Normativa - RN nº 197, de 16 de julho de 2009, e con-
siderando o disposto no art. 7º da Resolução Normativa - RN nº 364,
de 11 de dezembro de 2014, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Instrução Normativa - IN, dispõe sobre a re-

gulamentação dos parágrafos 2º e 3º do art. 7º da Resolução Nor-
mativa - RN nº 364, de 11 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o
Fator de Qualidade a ser aplicado ao índice de reajuste definido pela
ANS para prestadores de serviços hospitalares.

Art. 2º As regras dispostas nesta IN aplicam-se aos casos em
que a operadora deverá utilizar o índice de reajuste definido pela
ANS como forma de reajuste aos prestadores de serviços hospitalares,
conforme preconiza o art. 4º da RN nº 364, de 11 de dezembro de
2014.

Art. 3º Para efeitos desta resolução, considera-se Hospital
Acreditado aquele que possui certificado de acreditação emitido por
instituições que tenham obtido reconhecimento da competência para
atuar como Instituições Acreditadoras no âmbito dos serviços de
saúde pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
- INMETRO ou pela The International Society for Quality in Health
Care - ISQUA.

Parágrafo único. Também serão considerados os certificados
de acreditação emitidos por Instituições Acreditadoras relacionadas
no Programa de Divulgação da Qualificação de Prestadores de Ser-
viços na Saúde Suplementar da Diretoria de Desenvolvimento Se-
torial - DIDES da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

CAPÍTULO II
DO FATOR DE QUALIDADE
Art. 4º O fator de qualidade será aplicado ao reajuste dos

contratos escritos firmados pelas Operadoras com seus Prestadores,
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, de acordo com os seguintes percentuais:

I - 105% do IPCA para os Hospitais Acreditados;
II - 100% do IPCA para hospitais não acreditados que par-

ticiparem e cumprirem os critérios estabelecidos nos projetos da DI-
DES de indução da qualidade; e

III - 85% do IPCA para hospitais que não atenderem ao
disposto nos incisos I e II, deste artigo.

Art. 5º A ANS divulgará anualmente, em seu sítio eletrônico,
no espaço destinado às informações dirgidas aos prestadores de ser-
viços de saúde, as seguintes informações para fins de aplicação do
inciso II, do art. 4º, para o ano subsequente:

I - Nos primeiros 90 dias do ano, os projetos da DIDES de
indução de qualidade e os referidos critérios; e

II - A lista de hospitais que participaram e cumpriram os
critérios estabelecidos em projetos da DIDES de indução da qua-
lidade.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 6º Para os reajustes ocorridos no período de 22 de

dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016 os critérios de qua-
lidade considerados para fins de aplicação do inciso II, do art. 4º,
serão a efetiva participação no Projeto Parto Adequado comprovada
pela melhoria no indicador proporção de partos vaginais e/ou o atin-
gimento das metas estabelecidas em indicadores de qualidade de-
finidos pela DIDES, que serão divulgados até 31 de dezembro de
2015 no espaço destinado aos prestadores no sítio eletrônico da
ANS.

Parágrafo único. A lista de hospitais que preencham os re-
quisitos previstos no caput será divulgada até 25 de março de 2016,
no espaço destinado às informações dirgidas aos prestadores de ser-
viços de saúde.

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Instrução Nor-
mativa ensejará a aplicação de penalidades prevista na legislação.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 22 de
dezembro de 2015.

MARTHA REGINA DE OLIVEIRA
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