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ANAC 

 
ANAC coleta subsídios para simplificação de projetos de alteração de 
aeronaves 

Contribuições para iniciativa poderão ser enviadas até 21 de março 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 16h03 Atualizado em 25/02/2021 16h04 

Como parte do programa Voo Simples, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
promove tomada de subsídios junto à comunidade aeronáutica com o intuito de colher 
subsídios para propor possíveis alterações de atos normativos relacionados ao tema 
“Aprovação de Dados Técnicos para Grandes Alterações”. 

Em razão da crescente demanda por aprovações de projetos de modificações e alterações 
em aeronaves e das constantes consultas relativas à classificação dessas modificações 
e alterações, a ANAC identificou a necessidade de elaborar instruções com orientações 
relativas a estas atividades e de desenvolver procedimentos que proporcionem uma 
aprovação simplificada em determinados projetos de grandes alterações, sem prejuízo 
da segurança da aviação civil e favorecendo o interesse público. 

Em razão disso, a ANAC convida todos os interessados a apresentarem contribuições 
que poderão ser usadas, eventualmente, na elaboração de uma Instrução Suplementar 
(IS) ou outro documento normativo com procedimentos para aprovação simplificada de 
alterações em aeronaves. 

O público-alvo desta tomada de subsídios são:  

- Pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem modificações a um projeto de tipo 
- Organizações de manutenção que incorporam alterações em aeronaves 
- Operadores de aeronaves 
- Profissionais credenciados segundo o RBAC 183 em aeronavegabilidade ou projeto 
- Servidores da ANAC envolvidos com o tema acima 
- Outras pessoas interessadas em contribuir no assunto 
 
As contribuições deverão ser enviadas até 21 de março de 2021 exclusivamente por 
formulário eletrônico disponível na página Tomada de subsídios do site da ANAC (clique 
no link para acessar). 

Participação social 

A ANAC destaca que a tomada de subsídios é uma forma de participação social que 
proporciona o envolvimento de regulados interessados desde as fases iniciais do 
processo normativo e contempla diferentes técnicas de coleta de dados, ideias, 
sugestões e opiniões sobre determinado tema ou problema. 

Por essa razão, não se encontram disponíveis para contribuições minutas de atos 
normativos relacionados ao tema, os quais serão desenvolvidos posteriormente. 

Assessoria de Comunicação Social da ANAC 
E-mail: jornalismo@anac.gov.br  

Tags: Setor ReguladoPrograma Voo SimplesTomada de SubsídiosAprovação de Dados 
T´écnicos para Grandes AlteraçõesParticipação SocialTransparência  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2021/anac-coleta-subsidios-para-simplificacao-de-projetos-de-grandes-alteracoes-de-aeronaves
https://twitter.com/share?text=ANAC%20coleta%20subsídios%20para%20simplificação%20de%20projetos%20de%20alteração%20de%20aeronaves&url=https://www.gov.br/anac/resolveuid/394049d061d149c8885cfecd043cb5da
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/tomada-de-subsidios
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Setor%20Regulado
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Programa%20Voo%20Simples
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Tomada%20de%20Subs%C3%ADdios
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Aprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados%20T%C2%B4%C3%A9cnicos%20para%20Grandes%20Altera%C3%A7%C3%B5es
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Aprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados%20T%C2%B4%C3%A9cnicos%20para%20Grandes%20Altera%C3%A7%C3%B5es
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Participa%C3%A7%C3%A3o%20Social
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Transpar%C3%AAncia
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ANATEL 

 

Anatel inicia reavaliação das regras para aplicação de recursos do Fust 

Processo permite que recursos do Fundo, que em 2020 arrecadou mais de R$ 900 
milhões, possam ser investidos em banda larga 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 21h18 Atualizado em 25/02/2021 21h31 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou incluir a "Reavaliação da 
regulamentação de operacionalização da aplicação de recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações – Fust" na Agenda Regulatória 2021-
2022. 

A decisão foi tomada de forma unânime na reunião do Conselho Diretor realizada nesta 
quinta-feira (25/2). Com isso, os recursos do Fundo, que apenas em 2020 arrecadou 
mais de R$ 900 milhões, poderão ser investidos na promoção da banda larga no País. A 
previsão é que a consulta pública sobre o tema seja aberta no segundo semestre de 
2021 e a nova norma, no primeiro semestre de 2022. 

A inclusão desse item na Agenda Regulatória faz parte do processo de implementação 
da Lei nº 14.109/2020, que dispõe sobre a finalidade e a destinação dos recursos do 
Fust. 

Segundo o relator, conselheiro Vicente Aquino, a Lei eliminou a restrição ao uso de 
recursos do Fust – que antes era destinado à telefonia fixa e, agora, pode atender à 
demanda por outros serviços de telecomunicações, como a banda larga. 

O Fundo é composto pela cobrança de 1% da receita operacional bruta das prestadoras 
de serviços de telecomunicações, deduzidos impostos.  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-inicia-reavaliacao-das-regras-para-aplicacao-de-recursos-do-fust
https://twitter.com/share?text=Anatel%20inicia%20reavaliação%20das%20regras%20para%20aplicação%20de%20recursos%20do%20Fust&url=https://www.gov.br/anatel/resolveuid/bb96319fdd164ae4bb0209a7dfb12fd0
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ANEEL 

 

ANEEL integra comitiva presidencial em lançamento de revitalização de 
linha de Itaipu 

Autor: AID 

Publicação: 25/02/2021 | 15:40 

Última modificação: 25/02/2021 | 17:19  

A ANEEL integrou a comitiva presidencial que participou nesta quinta-feira (25/2) do 
evento de lançamento da revitalização do sistema de alta tensão de Furnas responsável 
pela transmissão, ao mercado brasileiro, da energia de Itaipu Binacional que não é 
utilizada pelo Paraguai.  Os investimentos, de cerca de R$ 1 bilhão, serão realizados por 
Itaipu. 
 
O presidente Jair Bolsonaro participou do evento, juntamente com o governador do 
Paraná, Ratinho Júnior e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A ANEEL 
foi representada no evento pelo diretor-geral André Pepitone e pelo superintendente de 
Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição (SCT), Ivo Sechi 
Nazareno. 
 
Participaram da cerimônia outras autoridades, entre as quais o presidente da 
Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, e o diretor-geral brasileiro de Itaipu, General 
Joaquim Silva e Luna. 
 
“Esse investimento, por ser realizado com recursos da Itaipu Binacional, não vai gerar 
efeitos nas tarifas dos consumidores”, salientou Pepitone. 
 
Os investimentos serão realizados em prazo de cinco anos e contempla a modernização 
de equipamentos na estação conversora em Foz do Iguaçu (PR), que transforma a 
corrente alternada que vem da Itaipu em 50 Hz (500 kV) para corrente contínua de 600 
kV, que será convertida em 60 Hz na estação conversora em Ibiúna (SP). 

  

  

Link curto para esta página: bit.ly/3uwKkaS  

http://bit.ly/3uwKkaS
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ANP 

 

Coletiva sobre edital de 5G tem nova data 

Entrevista contará com transmissão ao vivo pela internet e possibilidade de envio de 
perguntas por meio virtual 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 19h01 Atualizado em 25/02/2021 19h26 

 

A entrevista coletiva sobre o edital de licitação de espectro de radiofrequências para a 
prestação de serviços de telecomunicações por meio de redes de quinta geração (5G) 
será realizada na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em 
Brasília/DF, nesta sexta-feira (26/2), às 10h. Transmitida pela internet, por meio do 
canal da Agência no YouTube, a entrevista permitirá perguntas também por meio virtual 
– exclusivamente para jornalistas. 

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, e o ministro das Comunicações, Fábio 
Farias, responderão as perguntas dos jornalistas. Profissionais de imprensa que 
desejem participar da entrevista remotamente deverão encaminhar as perguntas, 
informando o veículo que representam, para o e-mail imprensa@anatel.gov.br. 

A entrevista coletiva presencial obedecerá a todos os protocolos sanitários exigíveis em 
função da pandemia de Covid-19 e, em função da limitação de lugares para o 
distanciamento social, somente serão admitidos no miniauditório da Anatel 
profissionais de imprensa em exercício em meios de comunicação. 

 

SERVIÇO 

Entrevista coletiva sobre o edital de licitação do 5G 

Data: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/coletiva-sobre-edital-de-5g-tem-nova-data
https://twitter.com/share?text=Coletiva%20sobre%20edital%20de%205G%20tem%20nova%20data&url=https://www.gov.br/anatel/resolveuid/6fde8bd003984be4b2b5eee7894d86fc
https://www.youtube.com/watch?v=lVvqEzjNovY
mailto:imprensa@anatel.gov.br
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Horário: 10h 

Endereço: Miniauditório da Anatel – SAUS, Quadra 6, Bloco E, 2º andar – Brasília/DF  
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78º Leilão de Biodiesel da ANP negocia 1,31 bilhão de litros 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 17h07 

No 78º Leilão de Biodiesel da ANP foram arrematados 1.305.680.000 litros de biodiesel 
para atendimento à mistura obrigatória, não havendo arremates para mistura 
voluntária. O 78º Leilão (L78) visa a garantir o abastecimento de biodiesel no mercado 
nacional durante o período de 1º de março a 30 de abril de 2021, conforme os critérios 
estabelecidos no Edital de Leilão Público n.º 001/21-ANP. A partir de 1º março de 2021, 
a mistura obrigatória de biodiesel no diesel B no Brasil passará de 12% para 13%. O 
resultado do L78 foi homologado hoje (25/2), na reunião da diretoria colegiada da ANP. 

Do volume arrematado, 99,97% foram oriundos de produtores detentores do Selo 
Biocombustível Social. O preço médio de negociação foi de R$ 4,708/L, sem considerar 
a margem da adquirente, e o valor total negociado atingiu o patamar de R$ 6,15 bilhões, 
refletindo um deságio médio de 20,71% quando comparado com a média ponderada dos 
“Preços Máximos de Referência” regionais (R$ 5,939/L).   

A etapa de Apresentação das Ofertas para atendimento à mistura obrigatória ocorreu 
em um único dia (01/02/2021), com 43 produtores disponibilizando um volume total 
de 1.503.480.000 litros de biodiesel. Em continuidade ao processo do Leilão de 
Biodiesel, na primeira etapa de seleção de ofertas, realizada nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro 
de 2021, foram arrematados 1.242.897.000 litros de biodiesel, volume esse oriundo 
exclusivamente de produtores detentores do Selo Biocombustível Social, representando 
82,78% do volume ofertado por esses produtores e 82,67% do total ofertado no Leilão.  

Na Etapa de Reapresentação das Ofertas, realizada em 08/02/2021 foram 
arrematados 62.783.000 litros de biodiesel de produtores detentores ou não de Selo 
Biocombustível Social, representando em torno de 4,18% do total ofertado no Leilão.  

O processo de apresentação de ofertas de biodiesel pelas usinas e de seleção pelos 
distribuidores para mistura voluntária ocorreu no dia 10/02/2021. Foram 
disponibilizados 26.000.000 litros, sendo 100% de produtores detentores do Selo 
Biocombustível Social, volume este que representou 9,98% do saldo total de oferta não 
vendida para fins de adição obrigatória. Nessa etapa não houve nenhuma negociação 
efetivada.  

Os Leilões de Biodiesel destinam-se a atender a Lei n.º 13.263, de 23 de março 2016, e 
a Resolução n.º 16, de 29 de outubro de 2018, para implementação do cronograma de 
evolução da adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final.   

+ Veja os resultados homologados do L78 na página dos leilões de biodiesel.    

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/78o-leilao-de-biodiesel-da-anp-negocia-1-31-bilhao-de-litros
https://twitter.com/share?text=78º%20Leilão%20de%20Biodiesel%20da%20ANP%20negocia%201,31%20bilhão%20de%20litros&url=https://www.gov.br/anp/resolveuid/30fb61b412f6478398b8ae794613d12a
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/leiloes-biodiesel/leiloes-entregas-2021
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ANP tem oportunidades para servidores de outras instituições 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 13h27 Atualizado em 25/02/2021 15h22 

A ANP está divulgando, em seu portal, oportunidades profissionais disponíveis em 
diversas unidades organizacionais da Agência. Elas são destinadas a servidores e 
empregados públicos federais que possam ser movimentados para a ANP na modalidade 
consensual prevista no art. 4º da Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020.  

Para encontrar as oportunidades disponíveis que melhor se encaixam no seu perfil 
profissional, o interessado deve consultar relação, filtrando por formação acadêmica, 
bem como pelas unidades organizacionais e áreas de atuação da ANP.    

É possível escolher até três oportunidades, por meio do formulário de manifestação de 
interesse.  

Entre outros aspectos de atratividade profissional, a ANP oferece ambiente desafiador, 
investimento intensivo em capacitação, escritórios em sete capitais (Rio, Brasília, São 
Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Manaus), serviços de saúde e qualidade 
de vida no trabalho (como treinamento funcional, meditação, ambulatório 
médico), jornada de trabalho flexível e possibilidade de teletrabalho.    

+ Saiba mais 

  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/anp-tem-oportunidades-para-servidores-de-outras-instituicoes
https://twitter.com/share?text=ANP%20tem%20oportunidades%20para%20servidores%20de%20outras%20instituições&url=https://www.gov.br/anp/resolveuid/ea311abf886d4631b74fdb930d5ed963
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-282-de-24-de-julho-de-2020-268521327
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__SZRKYkQku37xJK_K3JE1TSdUpfOU5JkaPAd7ucGQpURUdHQUNMNUZNOEtLQ1JERDFGMzJRNDZDRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__SZRKYkQku37xJK_K3JE1TSdUpfOU5JkaPAd7ucGQpURUdHQUNMNUZNOEtLQ1JERDFGMzJRNDZDRyQlQCN0PWcu
https://www.gov.br/anp/pt-br/acesso-a-informacao/oportunidades-de-trabalho/oportunidades-para-movimentacao-consensual
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ANP faz interdições em Santo André e Teodoro Sampaio (SP) 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 10h29 Atualizado em 25/02/2021 10h32 

A ANP, em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo (1ª Delegacia de Polícia 
de Crimes Contra o Consumidor/DEIC e Delegacia de Teodoro Sampaio), interditou em 
23/2 um posto de combustíveis, em Santo André (SP), no bairro Casa Branca, e duas 
revendas de GLP, em Teodoro Sampaio (SP). 

O posto de combustíveis, em Santo André, foi autuado e interditado por estar operando 
sem autorização da ANP (a autorização havia sido cancelada por ineficácia da inscrição 
estadual). Além disso, o posto estava comercializando gasolina comum fora das 
especificações (teor de etanol anidro de 64% enquanto o determinado pela legislação 
atual é de 27%) e ostentando irregularmente marca comercial de distribuidora. Os 
produtos armazenados foram apreendidos. 

As revendas de gás de cozinha em Teodoro Sampaio foram interditadas por 
apresentarem instalações precárias, que não atendiam às condições mínimas de 
segurança para armazenamento de recipientes transportáveis de GLP. Esses 
revendedores somente poderão voltar a operar após sanarem todas as irregularidades. 

Com a autuação do agente econômico pela ANP é iniciado um processo administrativo 
que, ao final, pode resultar em multa, nos valores previstos em lei, além de possíveis 
penalidades de perdimento de produtos, suspensão das atividades e revogação da 
autorização. No caso específico desse posto de combustíveis, a multa pode variar de R$ 
50 mil a R$ 5 milhões. 

Os processos das empresas autuadas serão encaminhados ao Ministério Público para 
eventual investigação criminal. 

Denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser encaminhadas 
ao Fale Conosco ou por ligação gratuita pelo telefone 0800-970-0267.  

  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/anp-faz-interdicoes-em-santo-andre-e-teodoro-sampaio-sp
https://twitter.com/share?text=ANP%20faz%20interdições%20em%20Santo%20André%20e%20Teodoro%20Sampaio%20(SP)&url=https://www.gov.br/anp/resolveuid/030b359813834202a27de329f160435d
https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco


   

WA Clipping das agências            
 

Sexta-feira|26.02.2021 

 

WebAdvocacy – Defesa da Concorrência SHS Quadra 6 – Conjunto A – Torre C – Sala 1120 
CEP: 70.322-915 Brasilia Tel: (61) 3032-2733 

 

ANP retoma RenovaBio Itinerante 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 09h55 Atualizado em 25/02/2021 09h56 

Foi realizada, em 23/02, com produtores associados do Sindaçúcar Alagoas, a 20ª 
edição do RenovaBio Itinerante, a primeira em modo virtual. O Estado de Alagoas possui 
17 produtores de etanol autorizados pela ANP, e o 1º RenovaBio Itinerante Virtual 
contou com a participação de 15 desses produtores.  

O evento teve apresentações da ANP e do Ministério de Minas e Energia. A ANP abordou 
temas relacionados ao processo de certificação de produtores de etanol, à utilização da 
Plataforma CBIO para emissão de CBIOs (Créditos de Descarbonização), resultados em 
2020 e próximos passos do RenovaBio. O Ministério de Minas Energia apresentou a 
Metodologia para a avaliação da oferta de CBIOs e a Relação entre a oferta de CBIOs e 
as metas fixadas pelo CNPE  (Conselho Nacional de Política Energética).  

O RenovaBio é um programa do Governo Federal para expandir a produção de 
biocombustíveis no Brasil, baseada na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, 
econômica e social, e compatível com o crescimento do mercado. A ANP participa do 
programa, tendo sido responsável pelo estabelecimento dos requisitos de 
credenciamento das firmas inspetoras, do processo de certificação para a obtenção do 
certificado da produção eficiente de biocombustíveis e da individualização das metas de 
descarbonização para os distribuidores de combustíveis.  

O RenovaBio Itinerante, iniciado em setembro de 2018, tem como objetivos levar o 
programa ao conhecimento dos produtores e importadores de biocombustíveis e dirimir 
dúvidas, estimulando a adesão ao processo de certificação eficiente de biocombustíveis. 
Houve 19 edições ao longo de 2018 e 2019 com diversas entidades representativas de 
produtores de biocombustíveis. Em 2020 não houve edição do RenovaBio Itinerante em 
razão do foco dado à implantação do programa e das restrições decorrentes da pandemia 
de COVID-19. 

+ Saiba mais sobre o RenovaBio.  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/anp-retoma-renovabio-itinerante
https://twitter.com/share?text=ANP%20retoma%20RenovaBio%20Itinerante&url=https://www.gov.br/anp/resolveuid/4e69345e03cb45e983045af86c6cd0b0
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/renovabio/apresentacao
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ANS 

 

ANS define novas coberturas dos planos de saúde 

Detalhes 

Categoria:Consumidor  

Publicado em: 25/02/2021 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou nesta 
quarta-feira (24/02) a Resolução Normativa (RN) que atualiza o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde. Com isso, estão definidos os novos exames e tratamentos que 
passam a fazer parte da lista obrigatória dos planos de saúde. São 69 novas coberturas, 
além de outras alterações, que ampliam e qualificam a assistência aos beneficiários. A 
Resolução Normativa que estabelece a nova lista de procedimentos entrará em vigor no 
dia 1º/04/2021.  

O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel, destaca que esse ciclo de 
atualização do Rol seguiu um processo que, além de bastante criterioso, também foi 
inovador, pois trouxe uma série de aprimoramentos que vão resultar em ganhos para o 
consumidor e para o setor em geral. “O novo Rol de Procedimentos é fruto de diversas 
inovações em termos de processo de trabalho e de conteúdo. A qualidade das discussões 
técnicas realizadas, a ampliação da participação da sociedade, a transparência dada a 
todo o processo e o conjunto robusto de elementos analisados para definição dos 
procedimentos incorporados qualificou a tomada de decisão por parte da Diretoria 
Colegiada da ANS e permitiu ganhos importantes para a sociedade”, avalia o diretor.   

A partir dessa atualização, 69 coberturas estão sendo acrescentadas ao Rol dos planos 
de saúde, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como 
exames, terapias e cirurgias. Na lista de medicamentos, estão 19 antineoplásicos orais 
que contemplam 28 indicações de tratamento para diversos tipos de câncer; 17 
imunobiológicos com 21 indicações para tratamento de doenças inflamatórias, crônicas 
e autoimunes, como psoríase, asma e esclerose múltipla; e 1 medicamento para 
tratamento de doença que leva a deformidades ósseas. Na lista dos procedimentos estão 
exames, terapias e cirurgias para diagnóstico e tratamento de enfermidades do coração, 
intestino, coluna, pulmão, mama, entre outras.  

Outras atualizações que não envolvem ampliação de cobertura fazem parte desse ciclo 
de revisão, entre as quais alterações em DUTs e aprimoramento de termos descritivos 
de procedimentos já elencados no Rol. Com isso, a Agência busca melhorar a redação e 
consolidar regras previstas em entendimentos já divulgados.  

“Para chegarmos à tomada de decisão quanto aos procedimentos que devem ser 
incluídos, avaliamos um conjunto de critérios, entre os quais os benefícios clínicos 
comprovados, o alinhamento às políticas nacionais de saúde e a relação 
custo/efetividade. Feita essa rigorosa análise, os procedimentos incorporados são 
aqueles nos quais os ganhos coletivos e os resultados clínicos são os mais relevantes 
para o conjunto dos pacientes”, explica o diretor Rogério.   

Nesse sentido, pela primeira vez no processo de revisão do Rol foram utilizados, de modo 
sistematizado, dados de saúde e informações financeiras para a análise crítica das 
avaliações econômicas e para as estimativas de impacto orçamentário de cada 
tecnologia. Diante de um cenário de aumento dos custos em saúde e escassez de 
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recursos, fenômeno que acontece mundialmente, o aprimoramento da utilização de 
informações econômicas no processo de atualização do Rol é fundamental para a 
tomada de decisão para a incorporação racional de novas tecnologias, em especial, 
aquelas de alto custo individual ou com grande frequência de uso, contribuindo para a 
garantia da sustentabilidade do setor de saúde suplementar. O conhecimento e os dados 
adquiridos nesse ciclo de atualização do Rol são insumos para a melhoria da qualidade 
de elaboração dos estudos de impacto orçamentário e análise crítica por parte da ANS, 
assim como promove qualificação das bases de dados utilizadas, em especial a utilização 
do TISS – Troca de Informações na Saúde Suplementar - para compor parte dessas 
avaliações.  

Outros aspectos relevantes nesse processo de revisão do Rol foram as intensas reuniões 
técnicas realizadas para debater as propostas – 27 no total -, o apoio técnico e 
metodológico de instituições especializadas em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) 
para análise dos materiais, a transparência ao longo de todas as etapas e o amplo e 
detalhado conjunto de documentos disponibilizados à sociedade durante a consulta 
pública.   

A Resolução Normativa que estabelece a nova lista de coberturas entrará em vigor no 
dia 1º/04/2021. Esse tempo é necessário para que as operadoras de planos de saúde 
se adequem à norma. O Rol de Procedimentos é válido para os beneficiários de planos 
de saúde contratados a partir de 02 de janeiro de 1999, os chamados planos novos, e 
para os usuários de planos contratados antes dessa data, mas que foram adaptados à 
Lei dos planos de saúde. 

Procedimentos incorporados 
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Consulta pública  

A ampliação da participação social no processo de atualização do Rol foi um dos 
destaques desse ciclo de revisão das coberturas obrigatórias. A sociedade civil pôde 
participar em dois momentos: na fase inicial, mediante submissão de propostas de 
atualização através e formulário eletrônico; e posteriormente, na etapa de Consulta 
Pública, em que os interessados puderam contribuir para as propostas que foram 
submetidas à avaliação. 

  

No período em que a consulta pública esteve aberta (de 08/10/2020 a 21/11/2020), a 
ANS recebeu 30.658 contribuições, um aumento de 500% em relação à última consulta 
pública para revisão da lista de coberturas, realizada em 2017, que teve 5.259 
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contribuições. Do total de sugestões recebidas, 50% (15.242) foram relativas a 
procedimentos; 47% (14.481) a medicamentos; e os 3% restantes relacionados a 
alterações em temos descritivos, no texto da Resolução Normativa e sobre as 
atualizações extraordinárias realizadas em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. A 
maior parte das contribuições foi encaminhada por profissionais de saúde, seguido de 
pacientes e familiares, amigos ou cuidadores de pacientes. 

A ANS disponibiliza, em seu portal na internet, a planilha de todas as contribuições 
recebidas e a Nota Técnica nº 3, contendo a análise realizada. 

Clique aqui para acessar todas as informações relacionadas à consulta pública  

Clique nos links abaixo e confira as notas técnicas e anexos pertinentes ao tema: 

• Nota Técnica nº 3 e anexos 

• Nota Técnica nº 1 e anexos  

http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consultas-publicas-encerradas/consulta-publica-n-81-atualizacao-do-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude-ciclo-2019-2020
http://www.ans.gov.br/images/NOTA_TÉCNICA_Nº_3_E_ANEXOS.pdf
http://www.ans.gov.br/images/NOTA_T%C3%89CNICA_N%C2%BA_1_E_ANEXOS.pdf
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ANTAQ 

 

ANTAQ publica datas e horários das audiências públicas virtuais relativas a 

arrendamentos portuários 

Licitações acontecerão em Maceió, Suape e Fortaleza 

Compartilhe:    

Publicado em 25/02/2021 10h20 

Confira abaixo as datas e os horários das audiências públicas virtuais relativas aos 
arrendamentos portuários em Maceió (AL), Suape (PE) e Fortaleza (CE): 

Audiência Pública nº 01/2021 - Obter contribuições, subsídios e sugestões para o 
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos voltados à realização de certame 
licitatório referente ao arrendamento de instalação portuária para movimentação, 
armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada 
no Porto de Maceió/AL, denominada área MAC11. 

Data: 4 de março 

Horário: 15h 

Audiência Pública nº 02/2021 - Obter contribuições, subsídios e sugestões para o 
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização de certame 
licitatório referente ao arrendamento de terminal portuário destinado à movimentação 
e armazenagem de granéis líquidos combustíveis, localizado no Porto Organizado de 
Maceió/AL, denominado área MAC12. 

Data: 4 de março 

Horário: 15h 

Audiência Pública nº 05/2021 - Obter contribuições, subsídios e sugestões para o 
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos tendentes à realização de certame 
licitatório referente ao arrendamento de área e infraestrutura pública destinada à 
movimentação e armazenagem de granéis vegetais, granéis minerais e carga geral, 
localizado no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros / Porto de 
Suape/PE, denominada área SUA07. 

Data: 15 de março 

Horário: 15h 

Audiência Pública nº 06/2021 - Obter contribuições, subsídios e sugestões para o 
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização de certame 
licitatório referente ao arrendamento de terminal portuário destinado à movimentação 
e armazenagem de granel líquido combustível, especialmente nafta, no Porto Organizado 
de Fortaleza/CE, denominado MUC59. 

Data: 08 de março 

Horário: 15h 

A dinâmica das audiências públicas virtuais será a seguinte:  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/antaq/pt-br/assuntos/noticias/antaq-publica-datas-e-horarios-das-audiencias-publicas-virtuais-relativas-a-arrendamentos-portuarios
https://twitter.com/share?text=ANTAQ%20publica%20datas%20e%20horários%20das%20audiências%20públicas%20virtuais%20relativas%20a%20arrendamentos%20portuários&url=https://www.gov.br/antaq/resolveuid/fa440c4fbd5f484e80a1ce3ed9f02f31
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a) Toda a sessão virtual será transmitida via streaming a toda a internet, gravada e 
disponibilizada no canal da ANTAQ no Youtube; 

b) Não é necessária inscrição para assistir à Audiência Pública; 

c) Os interessados em manifestar-se na audiência deverão se inscrever pelo aplicativo 
de mensagens "Whatsapp" no número (61) 2029-6940. O período de inscrição será das 
10h às 14h do dia correspondente ao da reunião; 

d) Os interessados poderão enviar sua contribuição por vídeo, áudio ou até mesmo por 
escrito no "Whatsapp"; 

e) Os interessados também poderão se manifestar entrando na sala de reunião criada 
no aplicativo "ZOOM". Para isso, no ato de inscrição, o interessado deverá se manifestar 
nesse sentido e encaminhar seu endereço eletrônico de login no "ZOOM" para ser 
convidado a entrar na sala na sua vez; e 

f) Em caso de problemas computacionais para utilização da ferramenta "ZOOM",  será 
realizada uma segunda tentativa de conexão ao final de todas as contribuições ou o 
interessado poderá encaminhar sua contribuição pelo "Whatsapp". 

Documentação 

Os documentos relativos aos arrendamentos portuários encontram-se em gov.br/antaq, 
“Participação Social”. 

Categoria 

Infraestrutura, Trânsito e Transportes 
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