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2.6.1 PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÕES ACEITAS EM CONSULTA PÚBLICA

2017 2018 2019

22,2% 64,8% 45,8%

ANO

RESULTADO

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR

OBJETIVO

CÁLCULO DO INDICADOR

Monitorar o grau de aceitação das contribuições feitas pelos participantes em Consultas Públicas promovidas pela ANS.

Contribuições aceitas feitas pelos participantes nas Consultas Públicas da ANS.DESCRIÇÃO

INTERPRETAÇÃO -

OBJETIVO ESTRATÉGICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO 2.6 Aprimorar a efetividade da participação pública no processo regulatório.

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR

SÉRIE HISTÓRICA

1) Total de contribuições aceitas em Consultas Públicas: total de contribuições que foram ACATADAS INTEGRAL ou PARCIALMENTE pela ANS em todas as Consultas Públicas encerradas no período;

2) Total de contribuições recebidas em Consultas Públicas: Total de contribuições feitas pelos participantes em Consultas Públicas promovidas pela ANS encerradas no período.

INSTRUÇÕES PARA COLETA

OBSERVAÇÕES

As Consultas Públicas são promovidas pela ANS com a finalidade de colher sugestões e contribuições da sociedade civil, por meio de seus representantes, organizados ou não, e dos agentes regulados sobre diversos temas da 

regulação do setor de planos de saúde. 

A série histórica foi levantada somente para referência, pois esse indicador é somente de monitoramento, ou seja, não possui meta a ser alcançada, uma vez que não há como estabelecer um valor de aceitação de participação 

pública ideal. O objetivo do indicador é acompanhar se a aceitação da participação pública está variando dentro de uma faixa aceitável, pois não é desejável que alcance valores extremos.

FONTE DE DADOS Relatório da Consulta Pública (.pdf)

COLETA DE DADOS

PERIODICIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS Semestral

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA

%

GEQIN (leonardo.fernandes)

Os relatórios são disponibilizados no site da ANS, no menu 'Participação da Sociedade' (http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas).

Caso no site não conste o Relatório de uma determinada Consulta Pública, os dados serão solicitados diretamente à área responsável por tal Consulta Pública.

UNIDADE DE MEDIDA

Total de contribuições aceitas em Consultas Públicas

Total de contribuições recebidas em Consultas Públicas
∗ 100


