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OfiCIOnO ''-~(' /2015/llI0PI:(COCRE)/ANS

ele lO 15.
AO
Corregecl0r-Geral de Justiça do !:spinlo Santo
Av. DesernlJaruador Homero Mafra, s/n - [nseaúCl do Sua
Vitória. ES
CEP: 29055-221

Assunto: ComunIcação de c,)ncelllrncllto ele registro perfilHe ti ANS c VCÓ(lç~Ode comerciah:o::ação de
planos de saüde.

Excelentíssimo Senhor Correqedor.Geral

A Agencia Nacional de Sautle Suplementar, VH1Culd{la (la lVllmsteno di) Saúde, nos
termos da Lei nO 9.961, de 213 de Ji:lI1eíro de 2000, fUrlciorm como órgão de regulação.
normatização, controle e IIscalllaçào das atividades que garantc1n1 (1 (lSSI:,lêIlLld ~LJpie"lentdr à
saúde e tem por finalidade IllslitllClQlliJl promover d dcfesil do IIlteresst:' público na aSslstellClrt

suplementar il saude, regulandu as operadoras scton;:w:;, IflCluSIV(' quanto tis suas relações com
prestadon~s e conslllllldores, contnblllndo Dum o desenvolvimento da~ iH~ÔP.S{h~5tH'lde no Pais,

• •
Dentre SlJilS competênCias está a nutonl.ilç.Ho de registro C lUIlCiolli)mellto das

operadorCiS ele planos prl'Jados de (]sslsténcjil tJ saude, bem corno o seu cancelamento, a
1I1stauração do regime de direção (Iscitl e decretação da liqUIdação extrajudlcitll.

Portflnto, li ex-operadora de planos pnvtlúQS de aSSistência à s<iúde constante da
tab~ld anexa teve seu r-egistro de funcionamento cancelado entre os meses de janeiro
de 2015 e junho de 2015.

Tal IlIcuicJa resulta no encerrarnellto ele SII21S ativIdades de operadora de planos
privados de aSSistência à saúde e na vedação tle cOlllerciahwção de produtos relaoonados.

ASSim, solicito qUE' sejd cornurllcac1o O competente registro Civil dilS pessoas
juridlcas para dUQ(;ilo {1as providências calliveis,

. A ANS disponiblliza em seu siUo eletrônICO (httll://wWW.i'lnS.gov.l)r . s<'çi'o "Planos
de Snlld~ e OperrJdoras > Espaço dil Operadora '> R.e~llstro e Mafllllençào de Operadora~ e
ProrJutos >. Cancelamento do '~C'(lIstro de Op~ra(jora > 1~\~9i5troCcll1celôuo") i) Ilstau~m lIas
pessuas JIJndICilS que tiveram seu re!)lstro cancelado.

Atl-!oclosamcnte,
da

LEANDRO REIS TAVARES
Diretor ele Normas e Habilitação das Operiidori'ls
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Relaçlo d•• operadar •• unceladas pela GGRE
Quantidade por Regllo: 1 operadora
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