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I – REGRAS GERAIS 

1. Hospitais Credenciados 

a. Hospital AC Camargo, Beneficência Portuguesa - Hospital São Joaquim, Hospital das Clínicas, 
Hospital do Coração – HCOR e INCOR, Hospital Sírio Libanês e Hospital São José. 

2. Rotina de Atendimento 

b. O beneficiário deverá apresentar a carteira de beneficiário do Programa acompanhado de documento de 
identificação com foto. 

c. O hospital solicitará, à SECBE, por e-mail, Ofício de autorização/encaminhamento. 

3. Procedimentos cirúrgicos e internações eletivas 

d. Documentos necessários: Para a realização de procedimentos cirúrgicos e internações eletivas, são necessários: 
o pedido médico e laudo justificando a necessidade da cirurgia e os respectivos exames realizados. 

e. Rotina: De posse dos documentos necessários, o beneficiário deverá solicitar a autorização prévia, que será 
emitida na unidade de lotação do beneficiário – NUBES/SEBES, se vinculado a Seccional ou SECBE, se vinculado ao 
Tribunal. 

f. As internações devem ser previamente autorizadas pela SECBE 

4. Internações de Emergência 

g. Internação de emergência – é aquela que ocorre quando o paciente dá entrada em Pronto-Socorro do hospital – 
não requer autorização prévia. 

5. Tratamento Fora do Domicílio 

h. Caso o beneficiário solicite o tratamento na modalidade “Tratamento Fora do Domicilio” – com direito a 
passagem e diárias (constante do RGPS) – as rotinas de atendimentos, internações e cirurgias serão específicas 
desta modalidade. Ver Rotina de TFD. 

6. Tabelas diferenciadas e Honorários Médicos 

i. A diferença entre os valores dos procedimentos adotados pelo hospital escolhido e as tabelas adotadas pelo Pro-
Social será cobrada mediante custeio integral do beneficiário titular.  

j. As despesas hospitalares que não tiverem correspondência com as tabelas acordadas com o Pro-Social, serão 
cobradas integralmente do beneficiário, mediante custeio. 

k. No caso dos hospitais Sírio Libanês e São José – os honorários médicos deverão ser pagos pelo beneficiário 
diretamente ao hospital/profissional em que foi atendido, podendo ser reembolsado de acordo com as tabelas do 
Pro-Social. 



Legislação Aplicável: Resolução Presi/Secbe 9, de 23/04/2014, arts. 35 ao 43 – Regulamento Geral do Pro-Social – RGPS
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