
ATUALIZAÇÃO DO EDITAL 
DE PARTICIPAÇÃO  
NO PROJETO DE MODELOS 
DE REMUNERAÇÃO 
BASEADOS EM VALOR

Para fins de atualização do edital de participação no Projeto Modelos de Remuneração Baseados em 

Valor, considera-se, a partir da data de publicação desta atualização o texto alterado, conforme itens a 

seguir:

Item “II – Como participar”

Onde se lê: 

“Os projetos passarão por análise e deverão ser aprovados pela equipe técnica da ANS. Dentre os 

projetos aprovados, serão selecionadas dez experiências a serem acompanhadas pela ANS. As 

Operadoras cujos Projetos forem selecionados para serem acompanhados pela ANS deverão assinar 

termo de compromisso, concordando com o acompanhamento e com a obrigatoriedade de seguir com 

a implementação do modelo por, ao menos, um período de 12 meses; e deverão comprometer-se a 

fornecer informações consolidadas para a ANS, sempre que solicitado a fazê-lo.”

Leia-se: 

“Os projetos passarão por análise e deverão ser aprovados pela equipe técnica da ANS. Dentre os 

projetos aprovados, serão selecionadas treze experiências a serem acompanhadas pela ANS. 

As Operadoras cujos Projetos forem selecionados para serem acompanhados pela ANS deverão assinar 

termo de responsabilidade, concordando com o acompanhamento e com a obrigatoriedade de seguir 

com a implementação do modelo por, ao menos, um período de 12 meses; e deverão comprometer-se 

a fornecer informações consolidadas para a ANS, sempre que solicitado a fazê-lo.”

Item “IV – Cronograma”

Onde se lê: 

ETAPA PRAZO DATA PREVISTA

Inscrições dos projetos 64 dias 29/08/2019 a 31/10/2019

Seleção e divulgação dos projetos aprovados pela ANS e 

dos dez projetos participantes do piloto
30 dias 1/11/2019 a 30/11/2019

Assinatura dos termos de compromisso para os dez 

participantes do projeto-piloto
16 dias 1/12/2019 a 16/12/2019



Início do acompanhamento dos dez participantes do 

projeto-piloto
- 02/01/2020

Leia-se: 

ETAPA PRAZO DATA PREVISTA

Inscrições dos projetos 64 dias 29/08/2019 a 31/10/2019

Seleção e divulgação dos projetos aprovados pela ANS e 

dos treze projetos participantes do piloto

92 dias 1/11/2019 a 31/01/2020

Assinatura dos termos de responsabilidade para os treze 

participantes do projeto-piloto

16 dias 01/02/2020 a 16/02/2020

Início do acompanhamento dos treze participantes do 

projeto-piloto

- 03/02/2020


