
20/05/2020 SEI/TRF1 - 10154073 - Exposição de Motivos

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10940158&infra_siste… 1/2

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-DIANE - 10154073

PAe 0004044-48.2017.4.01.8004 
Interessado:NUBES - SJBA
Assunto: Repactuação de preços (Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia -
COOPANEST/BA)
 
Aos Senhores Conselheiros do 
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL

 
Senhores Conselheiros,
 
Tratam os presentes autos de proposta de repactuação dos valores do Termo de

Credenciamento 01/2017 (5644370), que tem por objeto a prestação de serviços de assistência à saúde na
especialidade anestesiologia, celebrado entre a Seção Judiciária da Bahia e a Cooperativa dos Médicos
Anestesiologistas da Bahia - COOPANEST/BA , encaminhada pelo NUBES-BA (10111293 e 10135247).

O referido credenciamento possibilita a gestão direta na autorização e pagamento de
honorários de médicos anestesistas, bem como na auditoria das despesas médico-hospitalares dessa
natureza, por meio da empresa Audicare Consultoria e Auditoria e Gestão em Saúde Ltda., contratada pela
administração do Pro-Social, o que possibilita evitar cobranças indevidas e consequente perda de recursos
do Programa.

A Cláusula Décima - Da Renegociação dos Preços, estabelece o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA como limite máximo para o reajuste anual (5644370) em consonância à
recomendação da Agência Nacional de Saúde - ANS, previsto na Resolução Normativa RN nº 364/2014. 

A COOPANEST/BA encaminhou ao NUBES-BA proposta de reajuste tabela de
procedimentos de porte anestésico, de acordo com a variação do índice IPCA/IBGE, para o período de
abril/2019 a abril/2020, no percentual de 3,30%, documento (10111668), conforme se vê a seguir:

 
A autorização do reajuste no índice pleiteado, implica a seguinte variação de preços:

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mjg1OA==
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Porte
anestésico

Valor
atual
(R$)

Reajuste
de3,30%

(R$)

Valor
Final
(R$)

1 171,59 5,66 177,25
2 244,43 8,07 252,50
3 359,78 11,87 371,65
4 531,93 17,55 549,48
5 822,85 27,15 850,00
6 1.148,20 37,89 1.186,09
7 1.633,64 53,91 1.687,55
8 2.115,24 69,80 2.185,04

 
A previsão do impacto financeiro para o presente exercício é de R$ 134.264,20, tendo

em vista que a despesa faturada no exercício de 2019 foi de R$ 201.396,25.
Em vista do exposto, considerando que a repactuação foi finalizada com aplicação do

índice de 3,30%, em respeito às diretrizes de repactuação no âmbito do Pro-Social, submeto à deliberação
do Conselho Deliberativo a presente proposta de repactuação de preços da COOPANEST/BA.

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em
20/05/2020, às 10:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10154073 e o código CRC C221CEAD.
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