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6.3.2. Recibos de pagamento dos honorários médicos;
6.3.3. Relatório do profissional responsável, justificando o
tratamento e o tempo de permanência do beneficiário no hospital; e
6.3.4. Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso.
6.4. Para fins de reembolso, o servidor, ativo ou inativo, e o
pensionista deverá apresentar a
documentação adequada no prazo máximo de doze meses,
contados da data do evento, sob pena de perder o direito ao reembolso.
7. REMOÇÃO
7.1. Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente
(do hospital de origem para o hospital de destino), comprovadamente
necessária, dentro dos limites de abrangência geográfica do plano.
7.2. Nos casos de urgência e de emergência, em que o paciente não tiver direito à internação devido à carência de 24 horas,
dar-se-á a remoção inter-hospitalar da origem para o destino, em
ambulância terrestre, nos limites da área de abrangência geográfica do
plano, quando caracterizada pelo médico assistente a necessidade de
internação, observando-se as seguintes situações:
7.2.1. Na impossibilidade de remoção por risco de morte, o
paciente ou responsável e o prestador do atendimento deverão acordar
quanto à responsabilidade financeira da continuidade da assistência,
desobrigando-se a operadora desse ônus;
7.2.2. A operadora deverá disponibilizar ambulância terrestre
com os recursos necessários a garantir a manutenção da vida, só
cessando sua responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o
registro na unidade hospitalar que o receber;
7.2.3. Quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de responsabilidade, pela continuidade do
atendimento em unidade diferente daquela definida no item 5.3.2, a
operadora estará desobrigada do ônus financeiro da remoção.
8. MECANISMOS DE REGULAÇÃO
8.1. O beneficiário poderá se utilizar dos médicos ou instituições relacionados na rede de serviço da operadora, de acordo com
o plano subscrito por ele ou seu órgão ou entidade, exclusivamente
para o atendimento decorrente de riscos cobertos. Ao utilizar a rede
referenciada ou contratada, o beneficiário não fará qualquer desembolso, cabendo à operadora efetuar o pagamento diretamente ao referenciado ou contratado, em nome e por conta do servidor.
8.2. O pagamento das despesas cobertas pelo plano de saúde
será efetuado diretamente ao referenciado ou contratado, desde que
atestados pelo beneficiário.
8.3. No ato do atendimento o beneficiário deverá apresentar
documento de identidade, juntamente com o cartão da operadora do
plano de saúde.
8.4. A operadora poderá exigir autorização prévia para a
realização de procedimentos conforme disposto em contrato ou convênio, devendo dar ampla publicidade destes mecanismos a seus
segurados.
8.4.1. Nos casos em que a operadora estabelecer autorização
prévia, deverá ser garantida a avaliação do atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de um dia útil, contados da data
da solicitação, para a definição dos casos de aplicação das regras de
regulação, ressalvadas as hipóteses de urgência ou de emergência.
8.4.2. Em caso de divergência médica na concessão da autorização prévia, para dirimir o conflito, será instaurada junta médica
no prazo máximo de quarenta e oito horas contadas da formalização
do processo.
8.4.2.1. A junta médica será constituída por três membros,
sendo o requerente do procedimento ou membro nomeado pelo beneficiário, um médico da operadora, e terceiro membro escolhido
consensualmente pelos dois demais profissionais, cuja remuneração
ficará a cargo da operadora.
8.5. A operadora reserva-se o direito de alterar a rede de
prestadores de serviços, obedecidos os trâmites legais existentes, principalmente no que se refere à mudança de entidade hospitalar, conforme art. 17 da Lei nº 9.656, de 1998.
8.5.1. É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde
que por outra equivalente e mediante comunicação ao beneficiário e
à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvados desse prazo
mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das
normas sanitárias em vigor.
8.5.1.1. Na hipótese de ocorrer a substituição de entidade
hospitalar por vontade da operadora durante período de internação de
beneficiário, ser-lhe-á garantido o pagamento das despesas relacionadas com a internação até a alta hospitalar, estabelecida pelo médico
assistente, exceto nos casos de infração às normas sanitárias, quando
a operadora providenciará, às suas expensas, a transferência imediata
para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da
assistência.
8.5.2. No caso de redimensionamento de rede hospitalar, é
necessário autorização prévia da ANS.
8.6. Na hipótese de o beneficiário optar por acomodação
hospitalar superior àquela contratada, deverá arcar com a diferença de
preço e a complementação dos honorários médicos e hospitalares,
conforme negociação direta com o médico ou hospital.
8.7. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros
procedimentos deve ser feita de forma a atender às necessidades
especiais dos beneficiários, bem como aqueles com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e lactentes, e crianças até 5 (cinco) anos de idade.
8.8. A operadora não se responsabilizará pelo pagamento de
quaisquer serviços eventualmente utilizados de maneira diversa do
acordado.

1
DEPARTAMENTO DE NORMAS
E PROCEDIMENTOS JUDICIAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE BENEFÍCIOS
DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Nº 196, quarta-feira, 13 de outubro de 2010

.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS
3ª REGIÃO

o-

PORTARIA N 42, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010
Transferência de reparação econômica, de
caráter indenizatório, em prestação mensal,
permanente e continuada.
A COORDENADORA-GERAL DE BENEFÍCIOS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, DO DEPARTAMENTO DE NORMAS
E PROCEDIMENTOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi outorgada na Portaria/MP no 370, de 26 de agosto de 2010, publicada no
Diário Oficial da União, de 27 de agosto de 2010, e em face do que
consta no Processo no 05586.000560/2008-18, resolve:
Art.1o Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada a JOSÉ ALBINO PEREIRA FILHO, Viúvo da ex-anistiada político ANA MARIA FONKERT PEREIRA, com fundamento no artigo 13 da Lei no
10.559, de 13 de dezembro de 2002, publicada no DOU de 14
seguinte, com vigência a partir de 20 de setembro de 2010, data do
falecimento da anistiada.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério Público da União

PORTARIA N o- 77, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010
A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n° 48.2010.03.008/1, instaurado em face de representação formulada pela Vara do Trabalho de Almenara-MG, constam
evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos sociais constitucionalmente garantidos, e ante a necessidade de serem colhidas
provas úteis e necessárias para o esclarecimento do objeto, qual seja,
irregularidades quanto a atributos trabalhistas, resolve:
Nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93 e
art.8º, § 1º da Lei 7347/85: determinar a instauração do INQUÉRITO
CIVIL Nº 48.2010.03.008/1, contra: IGOR VAREJÃO RODRIGUES,
CNPJ 08.915.937/0001-07, localizado à Rua Coronel Ramiro Pereira,
nº 174 - Centro, Jequitinhonha-MG, CEP: 39.960-000 e RODRIGO
FRANCO RODRIGUES, CPF 100.922.677-00, localizado no mesmo
endereço acima.
ISABELA MAUL MIRANDA DE MENDONÇA

DELFINA AUGUSTA ARRAIS DE AZEVEDO
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Ministério do Trabalho e Emprego

Tribunal de Contas da União
2ª CÂMARA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO NO RIO DE JANEIRO

ATA N 35, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010
Sessão Extraordinária da Segunda Câmara)

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 5 de outubro de 2010

Presidência do Ministro Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina
Machado da Costa e Silva
Secretária da Sessão: AUFC Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos

Processo: 46215.026549/2010-90 - À vista do Despacho da
Seção de Relações do Trabalho, às fls. 72, e usando da competência
que me foi delegada no Artigo 1° da Portaria SRT/MTE N° 02, de 25
de maio de 2006, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União,
de 30 de maio do mesmo exercício, HOMOLOGO O "PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS" da FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL
DE SEGUROS - FUNENSEG/RJ.
SILVANA PEREIRA DOS SANTOS
Substituta

.

.

Ministério dos Transportes
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS

o-

Com a presença dos Ministros Aroldo Cedraz, Raimundo
Carreiro e José Jorge, dos Auditores Augusto Sherman Cavalcanti e
André Luís de Carvalho, bem como da Representante do Ministério
Público, Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, o
Presidente, Ministro Benjamin Zymler, declarou aberta a Sessão Extraordinária da Segunda Câmara às dezesseis horas (Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, artigos 33, 55, inciso I, alíneas
a e b, II, alíneas a e b e III, 133, incisos I a IV, VI e VII, 134 a 136
e 140).
HOMOLOGAÇÃO DE ATA
A Câmara homologou a Ata n.º 34, da Sessão Extraordinária
realizada em 28 de setembro último (Regimento Interno, artigos 33,
inciso X, e 95, inciso I).

RETIFICAÇÃO
Na matéria RESOLUÇÃO Nº 1834, DE 29 DE SETEMBRO
DE 2010, e na matéria TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 698 ANTAQ, DE 29 DE SETEMBRO DE 2010, publicadas no DOU, de
1/10/2010, Seção 1, página 110 e 111, respectivamente, onde se lê:
''... CNPJ nº 11.457.458/0001-01...'' leia-se ''... CNPJ nº
11.457.158/0001-01...''.

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET
Os Anexos das Atas, de acordo com a Resolução TCU nº
184/2005, estão publicados na página do Tribunal de Contas da União
na internet.
PROCESSOS RELACIONADOS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
o-

PORTARIA N 1.174, DE 11 DE OUTUBRO 2010
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, tendo em vista
o disposto no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, artigo
82, inciso IX, da Lei n° 10.233, de 05/06/2001, artigo 1º, inciso XIX,
do Decreto n° 5.765/2006, e artigo 5º, letra "i", do Decreto-Lei n°
3.365, de 21/06/1941, e a competência que lhe confere o artigo 21,
inciso III e Parágrafo 2º, da Estrutura Regimental da Autarquia,
aprovada pelo Decreto nº. 5.765, de 27 de abril de 2006, publicada no
D.O.U. de 28/04/2006 e o artigo 124, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n° 10, de 31 de janeiro de 2007, publicada no
D.O.U. de 26/02/2007 e, tendo em vista o constante no processo nº.
50600.010761/2010-69, resolve:
Declarar de utilidade pública, para efeito de desapropriação e
afetação a fins Ferroviários, uma área de terras e benfeitorias abrangida pela faixa de domínio largura mínima limitada pela distancia de
10,00 metros, contada a partir das cristas dos cortes ou do pés dos
aterros,para cada um dos lados conforme determinado do Projeto
Executivo da ferrovia EF-025- Trecho Linha Sul da Bahia, Subtrecho
Contorno Ferroviário de São Felix, segmento entre os km 128 e km
146, extensão de 17,047 km, aprovado pelo Coordenador-Geral Ferroviário, através da Portaria nº 490 de 12 de maio de 2005, do DNIT,
processo nº 50600.004249/2003-54 e de acordo com os desenhos nº
01 a 18, do Projeto Geométrico, que ficam depositados no Arquivo
Técnico do DNIT.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012010101300046

LUIZ ANTONIO PAGOT

A Segunda Câmara aprovou as relações de processos apresentadas pelos respectivos Relatores, bem como os Acórdãos de nºs
5688 a 5863, a seguir transcritos e incluídos no Anexo I desta Ata
(Regimento Interno, artigos 137, 138, 140 e 143 e Resoluções TCU
nº164/2003 e nº 184/2005).
a) Ministro Benjamin Zymler (Relação nº 27);
ACÓRDÃO Nº 5688/2010 - TCU - 2ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39 da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º,
inciso VIII; 140, 143, 259, inciso II e 260, parágrafo 1º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 155/2002, ACORDAM,
por unanimidade, em julgar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s)
de concessão a seguir relacionado(s).
1. Processo TC-002.653/2010-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Alberto Ribeiro Boaventura (049.747.86172)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Goiás - MEC
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP)
1.4. Advogado constituído nos autos: não há.
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

