
   

CIRCULAR FENAESS 004/2015 

 

LEI 13.003 

AVALANCHE DE CONTRATOS EMITIDOS PELAS OPERADORAS 

 

Cumprindo com suas responsabilidades estatutárias, a FENAESS dirige-se a 

seus Sindicatos filiados para solicitar que a presente circular seja 

imediatamente reenviado a todos os Serviços de Saúde que constem de seu 

mailing, associados ou não dessa Entidade. 

A Lei 13.003, publicada em 24/06/2014, e que teve sua validade definida a 

partir de 22/12/2014 tornou obrigatória a existência de contratos escritos entre 

operadoras e prestadores de planos de saúde. 

Esta Lei delegou à ANS a sua regulamentação, o que foi feito pelas RNs 363, 

364 e 365. 

Esse conjunto de leis e normas fixou um prazo de 01 ano para que as 

operadoras firmassem novos contratos com quem não os tinha e adequasse 

os contratos antigos às novas regras dessas leis e normas. 

Portanto, as operadoras tiveram todo o ano de 2015 para encaminhar suas 

minutas de alteração ou aditivos contratuais ou mesmo seus novos contratos, 

para os Prestadores, com tempo para que os mesmos fizessem suas 

avaliações e proposições de alterações de itens com os quais não 

concordasse. 

Durante o ano, as operadoras, com raras exceções, silenciaram a respeito de 

contratos. Aqueles Serviços que tomaram a iniciativa de buscar junto às 

operadoras esses instrumentos, ouviam como resposta que o jurídico estava 

preparando, mas que tinham prazo até dezembro para encaminhar esses 

novos documentos. 

Como era de se esperar, pelo comportamento unânime da maioria dessas 

operadoras, os prestadores receberam, nas duas últimas semanas, verdadeira 

avalanche de contratos, minutas de alterações e aditivos, o que vem 

preocupando enormemente a Direção da FENAESS, motivando a expedição 

dessa circular. Vejam a seguir uma breve análise desses instrumentos e os 

problemas gravíssimos que estão contidos nesses instrumentos que estamos 

recebendo: 

1) Não descrevem detalhadamente os serviços que serão contratados, 

como manda as normativas; 

2) Não descrevem os procedimentos que deverão ser alvo de autorização 

prévia; 



   

3) Propõem situações genéricas como descrição de serviços, tais como 

“serviços ambulatoriais” ou “serviços cirúrgicos”, sem discriminar 

especialidades e serviços. As consequências de assinar instrumentos 

desse modo poderão ser desastrosas para o prestador, pois a qualquer 

momento a operadora poderá exigir a prestação de mais um serviço que 

não interesse ao prestador ou mesmo que ele não tenha condições de 

fazê-lo. 

4) Faz indicação a um determinado “Manual da Operadora”, ou “Manual do 

Referenciado”, que deve ser consultado no site da Operadora. 

ATENÇÃO !!!! SUGERIMOS QUE CONTRATOS QUE APRESENTEM 

ESSA CONDIÇÃO NÃO SEJAM ASSINADOS. 

Para aceitar Manual é preciso que este manual seja impresso, faça 

parte integrante do contrato e seja assinado pelas partes. 

Indicamos também mais um parágrafo a esta cláusula dizendo que 

o manual anexo somente poderá ser modificado com a anuência 

das partes. 

5) A Cláusula de reajuste não está condizente com a Lei. Esta cláusula 

deve fazer menção à “LIVRE NEGOCIAÇÃO COMO ÚNICA FORMA 

DE REAJUSTE”. 

Várias operadoras estão acrescentando à Livre Negociação o ajuste 

automático pelo IPCA caso não haja acordo no período de livre 

negociação ou até mesmo um redutor ao IPCA (Operadora B), admitindo 

pagar apenas 60% desse índice.  

A Lei diz que a ANS determinará o índice a ser aplicado em 

situações especiais onde não haja acordo entre as partes. Hoje a 

ANS escolheu o INPC, amanhã poderá mudar o índice e quem 

assinou com INPC não poderá migrar automaticamente para o novo 

índice. 

VEJAM A ARMADILHA COLOCADA PELA OPERADORA “A”: 

Fala da possibilidade de acordo por livre negociação entre as partes, 

indica corretamente o período, mas ao final do texto incluiu uma 

verdadeira “casca de banana”, que pode anular completamente o efeito 

da Lei. Diz que “os termos de acordo realizado no período de livre 

negociação somente valerão a partir da assinatura do aditivo 

correspondente” 

Ora, se a Operadora A não assinar o aditivo por um ano, NÃO HAVERÁ 

REAJUSTE E O PRESTADOR NADA PODERÁ FAZER PORQUE 

CONCORDOU QUE OS ACORDOS SO SÃO VÁLIDOS A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE HOUVER ADITIVO ASSINADO. 



   

Por que não haverá possibilidade de se promover acordo? Porque o 

ajuste automático da ANS somente poderá ser aplicados para os casos 

em que não se chegue a um acordo no período de livre negociação. A 

Operadora A, através de ata, prova que houve acordo, portanto 

inviabiliza o automático da ANS. 

ATENÇÃO !!!! SUGERIMOS QUE CONTRATOS QUE APRESENTEM 

ESSA CONDIÇÃO NÃO SEJAM ASSINADOS. 

6) As operadoras estão tentando fazer valer suas tabelas próprias para 

remuneração de Honorários Profissionais. Para atrair os incautos, 

admitem pagar inicialmente um valor maior para consultas. 

Se o prestador concorda em praticar a tabela da operadora, perde a 

proteção da CBHPM, e fica à mercê de alterações que a Operadora 

venha a fazer a qualquer hora na tabela de honorários, inclusive 

retirando itens como o pagamento de consultas para emergência. 

ATENÇÃO !!!! SUGERIMOS QUE CONTRATOS QUE APRESENTEM 

ESSA CONDIÇÃO NÃO SEJAM ASSINADOS. 

7) Outra tentativa que está sendo posta em prática pelas operadoras se 

refere ao pagamento de materiais e medicamentos, que pelas minutas, 

passarão a ser pagos com base em tabelas próprias da operadora. 

Mesma situação do item anterior. 

8) Sobre Auditoria, a Legislação determina que o contrato descreva o 

método de realização dessa trabalho, incluindo hora, local, pessoal 

autorizado, limites de ação, que de forma nenhuma poderá 

ultrapassar o que está no contrato, período para a realização da 

auditoria e direito do hospital de ter um de seus profissionais 

acompanhando o trabalho a ser feito pelos auditores. A maioria dos 

contratos nada trazem sobre isso ou os trazem são sucintos e 

incompletos.  

9) O Contrato deverá ter uma cláusula ou um parágrafo de uma cláusula 

que diga que a operadora se obriga a respeitar todos os códigos de ética 

profissionais e suas resoluções. 

10) Algumas operadoras já incluíram cláusulas que constam da minuta 

sobre o Fator de Qualidade que se encontra em discussão e ainda não 

foi publicado. 

SUGERIMOS A EXCLUSÃO DESSA. SE COLOCAREM ALGUMA 

CLÁUSULA VINCULADO A FATOR DE QUALIDADE, DEVEM FAZER 

MENÇÃO Á POSSIBILIDADE DE ALTERAR A QUALQUER 

MOMENTO QUE A ANS VENHA A ALTERAR ESSE ITEM. 



   

11) A lei proíbe a vinculação do reajuste a qualquer situação ligada a 

sinistralidade da Operadora. 

O contrato da Operadora “B” tenta burlar esse impedimento e traz 

vinculo a sinistralidade de forma disfarçada. Tomem cuidado. 

12) Glosas. O contrato deve conter as condições para o exercício do direito 

de glosas, inclusive o prazo para a operadora enviar o relatório de glosa.  

Essas são as situações mais aflitivas e devem ser muito bem avaliadas. A 

FENAESS expedirá um manual de orientação para a Contratualização, em 

mais 07 dias. 

Brasília, 23 de novembro de 2015. 
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