Informativo ANS
ASSIST, Associação de Classe, reconhecida e declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 5.829/2014 com inclusão na Consolidação
Municipal referente às Concessões de Utilidade Pública, Lei nº 5.242/2011, tudo nos termos da Lei nº 120/1979, classificada como Entidade
de Autogestão, disponibiliza, na forma coletiva, diversos benefícios ao seu quadro associativo, além de celebrar parcerias e/ou convênios em
favor de seus associados, na qualidade de contratante, que viabilizam condições mais adequadas para os filiados e seus beneficiaries,
integrantes do grupo, considerando o binômio custo-benefício. Em vista dos benefícios do setor de saúde, a ASSIST esclarece que

os

benefícios médico e odontológico são coletivos, com regulamentos originários celebrados em fase anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, não
adaptados. Em razão dessa realidade narrada, a ASSIST cadastrou os regulamentos coletivos dos citados benefícios com o seu respectivo rol
de cobertura no Sistema de Cadastro da ANS (SCPA) sob o nº 999.
O número do registro de funcionamento da ASSIST na ANS é 309028, registro este por conta da disponibilidade dos benefícios coletivos
ligados à saúde, ou seja, médico e odontológico.
Considerando a natureza associative da ASSIST, a Entidade é classificada na ANS na modalidade de autogestão e, portanto, não possui
legalmente, a obrigatoriedade do Plano Referência. Por serem, ambos os benefícios exclusivamente na segmentação ambulatorial. Sendo
oportuno ratificar que não existe previsão para cobertura hospitalar e/ou em ambiente hospitalar (internação, PA, CTI e UTI).

Informações transportadas do sítio da ANS
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Informativo 01/2018 - Adequação no Quadro de Profissionais Colaboradores, conforme norma da ANS.
Registro provisório de funcionamento da ASSIST na ANS: 309028

Classificação da ASSIST ANS: modalidade de Autogestão, feito somente em razão da disponibilidade dos Benefícios Coletivos Básicos Médico e
Odontológico exclusivamente na segmentação ambulatorial e com rol previsto em período anterior à Lei 9.656/98.

Cadastrada no Sistema de Cadastros da ANS (SCPA) sob o nº: 999 (por terem sido celebrados seus regulamentos em fase pretérita à Lei que trata
dos planos privados de assistência à saúde).

SUBSTITUIÇÃO NO QUADRO DE PROFISSIONAIS COLABORADORES
SITUAÇÃO

PROFISSIONAL COLABORADOR

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

CEP

SERVIÇOS PRESTADOS

DATA

AV. ABILIO AUGUSTO TÁVORA,
2465

LUZ

NOVA IGUAÇU

26260-045

DENTISTICA E
ODONTOPEDIATRIA

04/01/2018

FLM 2017 CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA AV. ABILIO AUGUSTO TÁVORA,
2465

LUZ

NOVA IGUAÇU

26260-045

DENTISTICA E
ODONTOPEDIATRIA

DESLIGAMENTO CLAUDIA MARIA DA SILVA FURTADO
REALOCAÇÃO

OBS: As adequações acima já estão acessíveis no guia on-line na página da ASSIST.

