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Aos Senhores Conselheiros do

CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL

 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se 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 de anestesiologia,
celebrado entre a Seção Judiciária do Mato Grosso e a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do
Mato Grosso - COOPANEST/MT .  

A Unidade do Pro-Social da Seccional do Mato Grosso encaminhou a informação de que
o representante da COOPANEST/MT solicitou  reajuste/repactuação de preços do Termo de
Credenciamento (11396478), no percentual de 14,66%, documento (15709297), orientada pela área de
negócios do Pro-Social renegociou com o credenciado a contraproposta do percentual máximo de reajuste,
de 4,5%, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social - CDPS, Decisão 31 (12956483), por meio
do Ofício DIREF (15844183).

A COOPANEST/MT, solicitou como mínimo a inflação dos últimos doze meses, no
percentual de 10.06%, finalizando a negociação mediante contraproposta do NUBES/MT, no percentual
de 7%, autorizado na Decisão (16127264), deste CDPS para credenciamentos firmados com preços
diferenciados da TABJUD-TRF1, em sessão realizada no dia 15/07/2022.

A variação do IPCA, índice recomendado pela Agência Nacional de Saúde - ANS,
conforme Resolução Normativa - RN nº 512, de 31 de março de 2022, adotado como parâmetro de
negociação e não como obrigação efetiva de adoção de seu percentual máximo, registrou, no período de
agosto/2021 a agosto de 2022, o percentual de 10,06%:
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Esclarece-se que o credenciamento em questão foi celebrado com base em preços
diferenciados dos constantes das tabelas utilizadas pelo Programa, na forma de pacotes e que os serviços
médico-hospitalares, conforme autoriza a Resolução PRESI 43, de 07/10/2016:

 

Art. 16. O credenciamento de serviços médico-hospitalares com tabela especial depende de aprovação do
Conselho Deliberativo do Pro-Social, mediante proposta da Secbe.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, consideram-se:
I – hospitais credenciados com tabela básica aqueles que utilizam as tabelas próprias do Pro-Social;
II – hospitais credenciados com tabela especial as instituições cujos preços praticados excedem aos
constantes das tabelas próprias do Pro-Social.

 

A Cláusula Décima - Da Renegociação dos Preços, estabelece a periodicidade mínima de
um ano para análise da solicitação de repactuação.

Esgotadas todas as negociações iniciais, a COOPANEST/MT acatou o percentual de 7%,
conforme documento (16487333), de modo que o percentual concedido é vantajoso para o Pro-Social por
estar abaixo da variação anual do IPCA.

O impacto financeiro na despesa com a aplicação do percentual de7% está
estimado em R$ 131,70, tendo em vista que o faturamento da COOPANEST/BA em 2021 foi de R$
1.881,39. 14140.145,210.145,21.  

Do exposto, submeto à deliberação deste conselho Deliberativo do Pro-Social, a proposta
de aplicação do percentual de 7%, à tabela adotada no Anexo I do Termo de Credenciamento firmado com
a COOPANEST/MT, que tem por objeto a prestação de serviços de assistência à saúde na especialidade
anestesiologia, com vigência a partir de 1º/09/2022.

 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
19/10/2022, às 13:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16596364 e o código CRC 51147A8E.
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