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Muitos planos para a Caixa FioSaúde
Diretoria Colegiada discutirá em reunião pública ações para trabalhar
sustentabilidade do plano e planejamento das eleições para a Caixa de Assistência
Esta edição do Informativo FioSaúde apresenta aos beneficiários da

Nesta próxima reunião pública, no dia 27/10 (quinta-feira), a pauta

Caixa de Assistência questões importantes sobre o funcionamento do

de discussões abrange a divulgação das ações que foram adotadas

plano, e que serão também discutidas na Reunião Pública do

pela Diretoria Colegiada da Caixa de Assistência, visando a

FioSaúde, agendada para o dia 27 de outubro, às 13h30min, no

sustentabilidade do plano, dando ênfase às últimas medidas e,

auditório térreo da ENSP.
A reunião e a divulgação prévia dos temas a serem abordados é

naturalmente, vislumbrando um futuro melhor para o FioSaúde e

resultado do encaminhamento da última reunião pública da Caixa
de Assistência, que aconteceu no último dia 29 de setembro, na
ENSP. Naquele momento, em reunião bastante concorrida, a
Diretoria Colegiada do FioSaúde em conjunto com a Presidência da
Fiocruz apresentou inúmeras informações sobre a situação do plano

consequentemente para todas as pessoas que dele se utilizam.
Além disso, a Diretoria Colegiada da Caixa de Assistência vai
apresentar para os beneficiários informações sobre as primeiras
eleições para a Caixa, em que vão ser escolhidos membros do
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do FioSaúde.

e em especial sobre a elaboração do plano de recuperação para a

Saiba mais neste informativo sobre os assuntos a serem abordados

operadora (ainda a ser encaminhado para a Agência Nacional de

na próxima reunião pública do FioSaúde e sobre a realidade e

Saúde Suplementar).

perspecitivas em relação à nossa Caixa.

NÃO PERCA A REUNIÃO
DO FIOSAÚDE!
No dia 27 de outubro, às 13h30min, haverá reunião sobre o FioSaúde com a Diretoria da Caixa no auditório térreo da ENSP
A presença dos beneficiários
do FioSaúde é muito importante!
Não deixe de participar
deste encontro!

Recicle, Faça a sua parte!

Ilustração : arquivo FioSaúde

Confira nesta edição o encarte com o Relatório Técnico de Atividades
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Saiba mais sobre as eleições para representantes
dos servidores nos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Normas para as eleições constam do texto do Estatuto da Caixa de Assistência
O conjunto de regras para o processo de eleições para representantes dos servidores nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal do FioSaúde consta do texto do Estatuto da Caixa
deAssistência.
A íntegra do Estatuto pode ser conferida no site do FioSaúde, no link
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O Estatuto foi apreciado e aprovado no dia 22 de julho de 2011 pelo Conselho Deliberativo do
FioSaúde. Em seguida, o documento foi registrado em cartório (Ofício de Títulos e Documentos).
Nesse registro estão comprovadas a data, o conteúdo integral do texto e a identificação correta das
assinaturas que ali estão contidas.

Principais pontos das eleições (contidos no Estatuto da Caixa de Assistência)
Quem pode votar nas eleições para Conselheiro
Deliberativo e Fiscal
A Assembleia Geral Ordinária do FioSaúde tem por fim eleger a cada
dois anos seus representantes entre os BENEFICIÁRIOS TITULARES
DO FIOSAÚDE. Estes representantes serão eleitos para compor os
Conselhos Deliberativo e Fiscal, incluindo os respectivos suplentes
(Item II do Art. 24 do Estatuto da Caixa de Assistência).
São BENEFICIÁRIOS TITULARES os servidores ocupantes de cargo
efetivo, cargo comissionado ou de natureza especial, de emprego
público e de contrato temporário - na forma da Lei 8.745, de
19/12/1993 - aposentados, pensionistas vinculados à patrocinadorafundadora, Fiocruz (Parágrafo 1º do Art. 7º do Estatuto da Caixa de
Assistência).
Obs.: No caso de beneficiários titulares residentes e domiciliados fora
do Rio de Janeiro ou em trânsito, estes terão condições de acesso e
participação efetiva na Assembleia (Art. 27 do Estatuto da Caixa de
Assistência).

Quantos candidatos serão eleitos para o
Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal
Para o Conselho Deliberativo - Os beneficiários titulares do FioSaúde
devem eleger 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes
através da Assembleia Geral (Item III do Art. 32 do Estatuto da Caixa
de Assistência).
Para o Conselho Fiscal - Os beneficiários titulares do FioSaúde devem
eleger 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente através da
Assembleia Geral (Item II do Art. 38 do Estatuto da Caixa de
Assistência).
Obs: os representantes da Asfoc e Unifoc serão eleitos pelos seus
respectivos associados, em processos eleitorais ainda a ser
definidos pelas próprias entidades.

Confira abaixo o quadro com as quantidades de
Conselheiros a serem indicados e eleitos:

CD Eleitos (assembleia) Indic./Fiocruz Unifoc Asfoc Indic./FioPrev Total
Titulares
1
1
2
3
1
8
Suplentes
1
1
2
3
1
8
CF

Titulares
Suplentes

Eleitos (assembleia)
1
1

Indic./Fiocruz
3
3

Unifoc
1
1

Asfoc
1
1

Total
6
6

Mandatos dos Conselheiros Deliberativos e Fiscais
Nesta primeira investidura, a metade dos Conselheiros Deliberativos e
Fiscais terá mandatos com duração de 4 (quatro) anos e a outra metade
com duração de 2 (dois) anos (Parágrafo 2º do Art. 72 do Estatuto da
Caixa de Assistência).
O resultado da eleição definirá pela ordem dos mais votados os
membros eleitos para o mandato de 4 (quatro) anos e em seguida
aqueles para o mandato de 2 (dois) anos (Parágrafo 3º do Art. 72 do
Estatuto da Caixa de Assistência).
Diretoria Colegiada irá expedir as normas do processo eleitoral

Os integrantes da Diretoria Colegiada do FioSaúde irão expedir as
normas pertinentes ao processo de eleição dos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal (regulamento e calendário eleitoral),
submetendo-as ao CD do FioSaúde para a competente aprovação
(Item I do Art. 58 do Estatuto da Caixa de Assistência e Parágrafo 1º do
Art. 72 do mesmo Estatuto).

Leia na última página deste jornal os requisitos para ser um candidato a Conselheiro do FioSaúde
E X P E D I E NT E
Patrocinadora-Fundadora Fundação Oswaldo Cruz " Conselho Deliberativo Pedro Ribeiro Barbosa (Presidente), Celso Cravo, Delson da Silva, Lucia Helena da
Silva, Luiz Alberto Pereira, Jorge Tadeu Arruda, Maria Amália N. Monteiro, Sergio Munck, Sônia Aparecida Freitas de Pinho, Sueli Maria Motta Cardoso, Tibério de
Moura Filho e Vanessa Costa e Silva " Conselho Editorial Leila de Mello Yañez Nogueira, Christine Gonçalves dos Santos, João Gonçalves Barbosa Neto, Erika
Ferreira Schmid " Conselho Fiscal Maria Ieda Santos Cruz (Presidente), Genésio Vincentin, José Francisco Pedra Martins, Licia de Oliveira, Luciana Vivório
Cardoso, Roberto da Cruz Alves e Valeria Simões " Diretoria Colegiada Leila de Mello Yañez Nogueira, Christine Gonçalves dos Santos, João Gonçalves Barbosa
Neto " Publicação do FioSaúde Nº 59 julho/agosto/setembro/outubro de 2011 " Editora Responsável Erika Ferreira Schmid - Reg. Jorn. MT 23782/RJ-2002 "
Estágiario André Simione " Projeto Gráfico e Diagramação FioSaúde " Impressão FioSaúde " Tiragem Material impresso sob demanda.
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Encarte Especial
FioSaúde apresenta Relatório Técnico de Atividades
Este relatório técnico de Atividades do FioSaúde contém dados do plano de saúde em 2011 - ano em que passou a ter a Caixa de Assistência
Oswaldo Cruz como operadora - e alguns comparativos em relação a anos anteriores.
É possível observar que o FioSaúde continua recebendo atenção dos beneficiários da Caixa de Assistência no que diz respeito a critérios como
quantidade de titulares, dependentes, dependentes econômicos e agregados; e também em dados como volume de consultas na Policlínica, por
exemplo.
Confira abaxo os números do FioSaúde.

Os números do plano de saúde
Quantidade de beneficiários

41,06%
Plano Básico
12,57%
Plano Executivo

131 dependentes econômicos

No encerramento do mês de setembro de
2011, o FioSaúde possuía 13.671 vidas,
sendo 4.748 titulares, 5.510 dependentes,
131 dependentes econômicos e 3.282
agregados no plano.
Desse total de beneficiários, 41,06%
pertencem ao plano Básico, 46,37% ao
plano Superior e 12,57% ao plano
Executivo.

4.748 titulares

3.282 agregados

46,37%
Plano Superior

5.510 dependentes

Sinistralidade do FioSaúde

Confira os números relacionados à quantidade
de beneficiários indicados na tabela abaixo:
Básico Superior Executivo

Total

Titulares

A sinistralidade é calculada pela relação entre as receitas e as
despesas médicas de um plano de saúde. Significa quanto do
que um plano de saúde arrecada é gasto para o pagamento das
despesas médicas de seus beneficiários (excluindo nesse
cálculo as despesas administrativas).
Em relação ao FioSaúde, conforme a tabela abaixo em que a
sinistralidade do plano é calculada mês a mês, verificou-se que
o acumulado de janeiro a julho ficou em 98%.

Dependentes

Agregados

Percebemos em 2011 índices de sinistralidade do FioSaúde
acima de 100% até abril deste ano - mês em que foi adotada a
nova forma de precificação do plano de saúde.

Dep. Econ.
Total

Janeiro Fevereiro Março
123%
88%
106%

Abril
102%

Maio
87%

Junho
89%

Julho
97%

Acumulado

97%

Distribuição de beneficiários por faixa etária
Ao analisarmos os dados relacionados à faixa etária, verificamos um grande
número de beneficiários com idades entre 44 e 80 anos.

HOMENS

IDADES

[100 a 120
[ 81 a 99
[ 71 a 80
[ 59 a 70
[ 54 a 58
[ 49 a 53
[ 44 a 48
[ 39 a 43
[ 34 a 38
[ 29 a 33
[ 24 a 28
[ 19 a 23
[ 13 a 18
[ 9 a 12
[ 5a8
[ 0a4
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Panorama econômico-financeiro
Recursos repassados pela Fiocruz trazem mais equilíbrio
financeiro do FioSaúde
No dia 30 de setembro, a Fundação Oswaldo Cruz repassou a
quantia de R$ 9 milhões para a Caixa de Assistência - recursos
destinados à garantia da sustentabilidade do FioSaúde. O
repasse faz parte do projeto do plano de recuperação da
entidade, apresentado pela Diretoria Colegiada do FioSaúde ao
Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência em reunião
realizada no dia 23/9. A ideia é que, em novembro, a Diretoria
possa finalizar o plano de recuperação do FioSaúde, e
apresentá-lo aos beneficiários em reunião pública.
Com os aportes de recursos realizados pela Fiocruz, o
panorama econômico-financeiro do FioSaúde está mais
equilibrado. A partir daí, os pagamentos à rede credenciada
começaram a ter as pendências solucionadas, com os atrasados
sendo acertados mês a mês. O resultado disso é a garantia de
atendimento dos beneficiários por parte da rede credenciada
do plano.
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Dados da Policlínica do FioSaúde
Os números do FioSaúde presentes no gráfico abaixo demonstram o aumento da utilização das especialidades oferecidas pela Policlínica, sendo
elas: cardiologia, endocrinologia, geriatria, nefrologia, neurologia, nutrição, ortopedia, psicologia e psiquiatria.
O fato de a Policlínica investir no resgate da relação médico-paciente, com um outro olhar sobre o atendimento e com o foco no cuidado com as
pessoas, faz com que o serviço próprio seja um atrativo para o beneficiário da Caixa de Assistência. De janeiro a setembro de 2011, a Policlínica
prestou atendimento em 9.847 consultas para beneficiários do FioSaúde.
Veja no gráfico abaixo os dados de utilização (consultas) na Policlínica do FioSaúde em 2011, num comparativo entre os anos de 2009 e 2010:

Consultas na Policlínica*
10.000

9.000
8.000
7.000

0

De janeiro a
setembro de 2009
7.701 consultas

De janeiro a
setembro de 2010
8.973 consultas

De janeiro a
setembro de 2011
9.847 consultas

* No lugar do somatório das consultas anuais de psicologia e
psiquiatria (normalmente com pacientes sendo atendidos
uma vez por semana ou em intervalos menores), foi usada
como base de cálculo a quantidade de pacientes nessas duas
especialidades da Policlínica.

As 20 maiores despesas do FioSaúde em 2011
Na tabela abaixo podem ser visualizadas as 20 maiores despesas
do FioSaúde em 2011, referentes a beneficiários internados pelo
plano de saúde. Confira os valores referentes a esses pacientes:
Plano

Idade

Status

UF

Valor (R$)

A utilização da rede credenciada do FioSaúde
Os beneficiários do FioSaúde realizaram - de janeiro a setembro de
2011 - um total de 15.013 consultas, o que representa um custo de
R$ 703.739,25 ao plano de saúde. Neste ano, a relação de consultas por
usuário/ano ficou em 1,09 e o valor de cada consulta por usuário/ano foi
de R$ 51,45. Em relação ao somatório dos diversos tipos de internações
realizadas pelos beneficiários do FioSaúde, verificou-se um total de 662
ocorrências de janeiro a setembro de 2011. Isso correspondeu a um
custo de R$ 7.106.947,93 ao plano de saúde.
No que diz respeito aos eventos médicos, a quantidade de exames
realizados de janeiro até setembro de 2011 ficou em 55.954, o que
representou o valor de R$ 1.768.717,79, pago pelo FioSaúde.
Confira abaixo a tabela com alguns números relacionados aos
indicadores de 2009, 2010 e 2009:
Alguns números da utilização da rede credenciada*
Serviços
CONSULTAS
EXAMES
INTERNAÇÕES **

2009

2010

2011

16.539

15.120

15.013

R$ 687.947,97

R$ 655.597,01

R$ 703.739,25

63.230

58.455

R$1.787.706,41

R$ 1.661.005,81

542

635

R$ 5.160.310,84

R$ 6.829.016,92

55,954
R$ 1.768.717,79

662
R$ 7.106.947,93

* Não incluídos os dados da Policlínica.
** Somadas as internações cirúrgicas eletivas e de urgência e as
internações clínicas (eletivas e de urgência).

Informações repassadas em encontros
com servidores da Fiocruz
A Diretoria da Caixa de Assistência agendou diversos encontros com
servidores em Centros e Unidades da Fiocruz, a fim de apresentar a
situação do plano de saúde e discutir as perspectivas para a Caixa de
Assistência.
Os diretores visitaram o C.P.q G.M. no dia 11 de outubro e o C.P.q R.R. em
18/10. Nesses dois encontros, a Diretoria trocou informações com os
beneficiários do FioSaúde, que puderam demonstrar suas demandas,
como equivalência ao serviço da Policlínica fora do Rio de Janeiro,
melhoria do atendimento em UTI Móvel nessas cidades e ampliação da
rede credenciada nos locais.
Dando prosseguimento à agenda, o próximo encontro está agendado
para o dia 26 de outubro, com os servidores do e C.P.q A.M. Além disso, a
Diretoria estará presente em reunião pública com servidores da Fiocruz
no campus de Manguinhos - encontro no auditório térreo da ENSP,
agendado para as 13h30min, no dia 27/10.
Depois disso, outras visitas a unidades fora do Rio já estão agendadas: em
31/10 à Direb e em 3 e 4/11 ao C.P.qL.M.D.
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Ações de sustentabilidade: o que muda na utilização do FioSaúde
Confira alguns pontos destacados pela Diretoria Colegiada da Caixa de Assistência, em que estão sendo adotadas ações com o objetivo de
garantir a sustentabilidade do FioSaúde, tanto no curto prazo e também no longo prazo, assegurando os benefícios para o plano de saúde e
consequentemente para os seus beneficiários.

Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar
O rol de procedimentos da ANS é uma lista definida pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar, que contém os procedimentos de
cobertura obrigatória nos planos de saúde comercializados a partir
da vigência da Lei nº 9.656/98. O rol é a referência de cobertura
mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde
(ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia e plano referência)
contratados pelos consumidores.
A cada ano que passa, a medicina conta com novos tipos de exames
auxiliares no diagnóstico.

Com isso, de tempos em tempos, o rol de procedimentos é
atualizado, e uma nova versão dele passa a ser seguida pelos planos
de saúde (entre eles o FioSaúde).
Como o FioSaúde é uma operadora de autogestão que trabalha uma
proposta de plano de recuperação, a Diretoria Colegiada da Caixa de
Assistência passou a analisar caso a caso as situações de beneficiários
que necessitem de procedimentos que não estão incluídos no rol da
ANS e eventualmente passou a fazer as liberações em caráter
excepcional, até que o equilíbrio do plano de saúde seja alcançado.

Limites anuais para certos procedimentos
Segundo as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não
há limite anual de cobertura obrigatória por parte dos planos de
saúde, exceto para procedimentos como fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição e psicologia. Como a
Caixa de Assistência está em fase de adoção de um plano de
recuperação, a Diretoria Colegiada tem se comprometido a avaliar os
casos excepcionais em que poderão ser autorizadas sessões

Confira alguns exemplos:
Fisioterapia

40 sessões anuais por patologia

Fonoaudiologia

24 sessões anuais com cobertura através de
reembolso, inclusive para o plano básico

adicionais de procedimentos, além do limite de cobertura
obrigatória.
Não esqueça de solicitar com antecedência a senha à Central de
Atendimento do FioSaúde (pelo site www.fiosaude.org.br ou pelo
telefone 0800 28 28 878).
Na hora de realizar as sessões do procedimento forneça uma única
assinatura a cada sessão realizada (nunca assine mais de uma vez por
sessão).
Nutrição

Psicologia
Terapia ocupacional

40 sessões anuais

Neste caso o FioSaúde garante a isenção de limite anual na Policlínica, mediante encaminhamento médico
(A ANS define 12 sessões como limite anual.)
Também sem necessidade de limite anual - na Policlínica
do FioSaúde, depois de consulta com psiquiatra da saúde
mental (A ANS define 40 sessões como limite anual.)

Prévia de reembolso - dados de tabelas em relação a consultas e fisioterapia disponíveis com a Central de Atendimento
Os beneficiários da Caixa de Assistência que tenham dúvidas em
relação a valores de reembolso de consultas e fisioterapia (com
profissionais/serviços não-credenciados) poderão ter acesso aos
valores das tabelas de honorários médicos e TUSS (referentes a

consultas e reembolso). Para isso, basta entrar em contato com a
Central de Atendimento do FioSaúde, pelo telefone 0800 28 28 878
opção 1, de segunda a sexta, das 8h às 17h30min - solicitando acesso
aos valores das tabelas - no caso de consultas e fisioterapia.

Exames e procedimentos eletivos pelo FioSaúde
A equipe da Central de Atendimento tem por padrão fornecer orientação aos beneficiários
sobre a importância de realizarem seus exames e procedimentos ELETIVOS pelo FioSaúde
(como por exemplo ultrassonografias, radiografias etc.) em serviços diagnósticos (clínicas)
fora de hospitais da rede credenciada (basta acessar www.fiosaude.org.br para conferir
esses serviços).
No caso de exames e procedimentos em hospitais, estes devem ser realizados no
ambiente hospitalar somente quando se tratarem de situações de urgência e emergência.

Papel da auditoria na Controladoria de Mecanismos de Regulação
A Caixa de Assistência implantou, no mês de agosto, o setor de Controladoria de
Mecanismos de Regulação do FioSaúde, com a chefia assumida pelo médico Ricardo Sá,
profissional que desde o ano de 1997 trabalha no plano de saúde (tendo atuado na
Policlínica do FioSaúde e no setor de auditoria médica).
;
No mês de setembro, esses auditores médicos receberam o apoio da empresa de auditoria
Aite e, com isso, os pacientes internados pelo FioSaúde passaram a receber
acompanhamento dos auditores, que estão autorizados pelo FioSaúde a visitar hospitais,
de modo a avaliar contas médico-hospitalares, autorizar e prorrogar as internações.
A equipe de auditoria do FioSaúde é formada pelas médicas Maria Teresa Marones de G.
dos Santos e Marlene da Costa PereiraVillela Pedras.

FioSaúde implanta o sistema TISS
para Troca de Informações com
Credenciados
Em cumprimento à Resolução Normativa 190,
publicada em 30/04/2009 pela ANS, o
FioSaúde concluiu no mês de setembro o
processo de implantação do sistema TISS de
troca automatizada de informações entre o
plano de saúde e a rede credenciada localizada
no Rio de Janeiro. O sistema vai otimizar os
processos de faturamento de despesas
relacionadas aos prestadores de serviços
médicos, trazendo mais agilidade às rotinas de
trabalho.
Numa ação de gestão de relacionamento com
os credenciados, o FioSaúde realizou em
setembro um treinamento específico com a
rede de prestadores, a fim de fazer
demonstrações sobre o novo sistema e tirar
dúvidas sobre o processo de implantação.
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Quer se candidatar a Conselheiro do FioSaúde?
Confira os requisitos necessários para ser um candidato nas eleições da Caixa
O Estatuto da Caixa de Assistência FioSaúde define os requisitos para as candidaturas nas eleições para Conselheiros da Caixa FioSaúde. O texto
do Estatuto inclui as exigências descritas na Resolução Normativa Nº 11 (22/07/2002), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que
descreve condições básicas para os gestores de operadoras de plano de saúde (com exceção das autogestões de saúde).

Requisitos para ser um candidato nas eleições para Conselheiros do FioSaúde

1- Ser BENEFICIÁRIO TITULAR do FioSaúde, ou seja, servidor ocupante de cargo efetivo, cargo comissionado ou de natureza especial, de
emprego público e de contrato temporário - na forma da Lei 8.745, de 19/12/1993 - aposentado, pensionista vinculados à patrocinadorafundadora, Fiocruz (Parágrafo 1º do Art. 7º do Estatuto da Caixa de Assistência).

2 - Ter um (1) ano de tempo de serviço na Fundadora - Fiocruz (Art. 57 do Estatuto da Caixa de Assistência).
3 - Não ter ligação por laços de parentesco consanguíneo ou afim até o segundo grau com integrantes da Diretoria Colegiada ou outros
Conselheiros Fiscais ou Deliberativos, sendo membros efetivos ou suplentes (Parágrafo 1º do Art. 20 do Estatuto da Caixa de Assistência).
Preencher também os requisitos descritos na RN nº 11 (22/07/2002) da ANS, de acordo com o Art. 21 do Estatuto da Caixa de Assistência Sendo, então, os itens abaixo preconizados pela Resolução Normativa da Agência:

4 - No caso de membro do Conselho Deliberativo, curador ou assemelhado, ter exercido pelo prazo mínimo de dois (2) anos funções de
direção em entidades públicas ou privadas, ou, ainda, em órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, ou que tenham
exercido pelo prazo mínimo de três (3) anos, funções de assessoramento em empresas do setor de saúde (Item I do Art. 2º da RN nº
11/2002).
5 - Não ser impedido por lei (Item I do Art. 3º da RN nº 11/2002).
6 - Ter reputação ilibada (Item II do Art. 3º da RN nº 11/2002).
7 - Não estar sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de
peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou, havendo sido condenado, apresentar a declaração
judicial de reabilitação na forma da legislação pertinente (Item III do Art. 3º da RN nº 11/2002).
8 - Não ter participado de administração de empresa que esteja em direção fiscal ou que tenha estado ou esteja em liquidação extrajudicial
ou judicial, até que seja apurada a sua responsabilidade (Item IV do Art. 3º da RN nº 11/2002).
9 - Não estar inabilitado para cargos de administração em outras instituições sujeitas à autorização, ao controle e à fiscalização de órgãos
ou entidades da administração pública direta ou indireta (Item V do Art. 3º da RN nº 11/2002).
10 - Comprovar tais condições através de assinatura de termo de responsabilidade, conforme modelo presente no site da Internet
disponibilizado pela ANS em www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/anexo_rn11.pdf (Art. 4º da RN nº 11/2002).

Conheça mais sobre as atribuições dos Conselheiros
Os Conselheiros Deliberativos e Fiscais têm um papel muito importante na gestão da Caixa de Assistência FioSaúde. Para saber mais sobre as
atribuições de cada um desses colegiados, acesse as páginas do site do FioSaúde www.fiosaude.org.br/ConselhoDeliberativo e
www.fiosaude.org.br/ConselhoFiscal . Os dois endereços da Web contêm a íntegra das atribuições de cada um dos Conselhos do FioSaúde.
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