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Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Ressarcimento ao SUS

Detalhamento Considerando-se o disposto no art.  8º, § 3º, I a III, da Lei nº 12.527/2011, 
solicitamos, a divulgação, em dados abertos, preferencialmente em 
arquivo de Excel, das informações mais recentes sobre o ressarcimento 
ao SUS pelas operadoras constantes no seguinte documento 
disponibilizado no site da ANS: 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/info
rmacoes_avaliacoes/indice_adimplencia_2014_12.pdf

Caso, na data de envio da resposta da ANS, já conste no seguinte link 
(http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-
avaliacoes-de-operadoras/percentual-de-pagamento-administrativo-das-
operadoras-junto-ao-ressarcimento-ao-sus) nova planilha atualizada, 
solicitamos que a mesma também seja encaminhada, em dados abertos, 
preferencialmente em arquivo de Excel, a fim de que possamos ter 
acesso à informação atualizada em dados abertos. 



Dados da Resposta

Data de resposta 09/02/2015 11:06

Tipo de resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezados,

Recebemos seu pedido de acesso à informação por meio do Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC n° 25820.000258/2015-78), com a 
seguinte solicitação: "Considerando-se o disposto no art.  8º, § 3º, I a III, 
da Lei nº 12.527/2011, solicitamos, a divulgação, em dados abertos, 
preferencialmente em arquivo de Excel, das informações mais recentes 
sobre o ressarcimento ao SUS pelas operadoras constantes no seguinte 
documento disponibilizado no site da ANS: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/inf
ormacoes_avaliacoes/indice_adimplencia_2014_12.pdf

Caso, na data de envio da resposta da ANS, já conste no seguinte link 
(http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-
avaliacoes-de-operadoras/percentual-de-pagamento-administrativo-das-
operadoras-junto-ao-ressarcimento-ao-sus) nova planilha atualizada, 
solicitamos que a mesma também seja encaminhada, em dados abertos, 
preferencialmente em arquivo de Excel, a fim de que possamos ter 
acesso à informação atualizada em dados abertos”.

Segue a planilha com o Índice de Adimplência das Operadoras junto ao 
Ressarcimento ao SUS em formato xls.

Cabe informar que V. Sª. tem o direito de apresentar recurso à presente 
resposta, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, o 
qual será apreciado pela Diretora-Adjunta da DIDES, Sra. Michelle Mello 
de Souza Rangel, nos termos do art. 15 da Lei n° 12.527/2011 c/c art. 21
 do Decreto n° 7.724/2012.

Atenciosamente, 
Equipe SIC/ANS
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