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PROJETO DE LEI Nº 373/2012 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde a avisar previamente e 

individualmente aos consumidores sobre o descredenciamento de hospitais e médicos no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam as operadoras de planos de saúde que atuem no âmbito do Estado do Espírito 

Santo obrigadas a notificar prévia e individualmente aos conveniados sobre o 

descredenciamento de hospitais e médicos. 

 

Parágrafo único A comunicação se dará, no prazo mínimo de 24 horas anteriores ao 

descredenciamento de hospitais e médicos. 

 

Art. 2º O descumprimento desta Lei acarretará as seguintes sanções: 

 

I – advertência verbal; 

 

II – notificação por escrito; 

 

III – no caso de reincidência, multa de 2.500 (dois mil e quinhentos) Valores de Referência 

do Tesouro Estadual – VRTEs. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2012. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO  SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Estadual Dary Pagung 

Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 801 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950 

Telefones (027) 3382-3606 / 3382 3607 / 3382-3608 / FAX 3382-3609 

Email: darypagung@al.es.gov.br 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As operadoras de planos de saúde atuam no descredenciamento de hospitais e médicos sem 

prestar previamente aos seus assegurados informações sobre a medida. 

 

Recentemente a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se manifestou postulando 

sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde prestarem informações sobre o 

descredenciamento individualmente aos seus consumidores. Nesse sentido apresentamos esse 

projeto visando instituir no âmbito do Estado do Espírito Santo regulamentação quanto as 

informações prestadas aos consumidores, devendo tais serem prévias ao descredenciamento, 

bem como terem prazo hábil a não causarem aos consumidores interrupções em seus 

tratamentos, gerando enormes prejuízos aos mesmos. 

 

Por essas razões é que aguardo, serenamente, o descortino de meus nobres pares na aprovação 

desse projeto. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PRP 

 


