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Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

 
Senhores Conselheiros,
 
 
Trata-se de proposta encaminhada pelo NUBES/GO (11525873), relativa ao pedido de

reajuste anual da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás - COOPANEST-
GO, OF.DIR.COOPANEST-GO - 197/2020 (11525276), no percentual de 2,31% (IPCA) para os valores dos
portes anestésicos no período de 15/10/2020 a 14/10/2021, conforme a seguir:

 
O período informado pela cooperativa, de 15/10/2020 a 14/10/2021, encontra-se

equivocado, uma vez que o último reajuste foi efetivado mediante o Sétimo Termo Aditivo ao Contrato
(11524714), com vigência a partir de 01/12/2019.

Todavia, em 2/9/2020, a COOPANEST/GO manifestou interesse na renovação, bem como
apresentou proposta de reajuste para 2021 no percentual de 2,31% (IPCA) (11525276).



O Credenciamento em questão foi celebrado com base em preços diferenciados dos
constantes das tabelas utilizadas pelo Programa, conforme autoriza a  Resolução 600-14-TRF, de 07/10/2004,
a qual dispõe:

 
Art. 1º Poderão ser credenciados pelo PRO-SOCIAL serviços médico-hospitalares com Tabelas Especiais cujos
valores sejam diferenciados das tabelas utilizadas pelo TRF.
Art. 2º Compete à Secretaria de Programas e Benefícios Sociais – SECBE propor as contratações a serem
efetivadas, que serão submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo do PRO- SOCIAL.

 

A Cláusula Nona - Do Reajuste, redação dada pelo Quinto Aditivo ao Contrato (11524663),
estabelece o IPCA como índice balizador para as negociações, parâmetro definido pela Agência Nacional de
Saúde na  Resolução Normativa 364/2014 - ANS, adotado para revisão dos credenciamentos firmados
pelo Pro-Social.

A variação do IPCA no período de dez/2019 a dez/2020 foi de 3,3909%, conforme
demonstrado a seguir:

 

 

A despesa faturada pelo Credenciado no exercício de 2020 foi de R$ 5.392,75, sendo que o
impacto financeiro em decorrência da repactuação, mediante aplicação do percentual de 2,31% para o
exercício de 2021, está estimado em R$ 124,57, dentro, portanto dos limites da capacidade financeira do
Programa.

Em vista do exposto, e considerando que a proposta foi apresentada com percentual inferior
ao percentual do índice contratualmente previsto para o período, submeto à deliberação do Conselho
Deliberativo a presente proposta de repactuação de preços do Termo de Credenciamento firmado entre a
Seção Judiciária do Goiás e a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás - COOPANEST-
GO, no percentual de 2,31% do IPCA, a partir de 1º/12/2020.

À superior consideração.
 
 

MÁRCIO ALBUQUERQUE
Diretor da Secretaria de Bem-Estar Social - substituto

 

Documento assinado eletronicamente por Marcio da Silva Albuquerque, Diretor(a) de Divisão, em
11/12/2020, às 16:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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


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