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PORTARIA NQ 060 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990

o PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CmnSSAO DIRETOHA UU

PRO-SOCIAL, no uso de suas atri bu i c o e s ler:ais e tendo ern vi s tn :1

d i spo s i c oe s contidas no item Ll d~l Norma l>Jmplementar n ' 002, <I

29.12.89, resolve:

I - Adotar para os benefici~rios do PRO-SOCIAL a tabela de

di~rias do TRF - 1~ Regiao, nos tratamentos realizados

fora de domicilio.

II - Fixar em 80% (oitenta por cento), sobre 0 valor de ta

bela, a di~ria do acompanhante.

III - Esta Portaria ynFra em vigor a partir desta data.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
PRESIDENTE DA COD-SOCIAL

NORMAS CDMPLEMENTARES

NORMA COMPLEMENTAR NQ 011, DE 30 DE OUTUBRO DE 1990

Dispoe sabre a Assistencia

Fonoaudiologica

o Presidente da Diretoria Executiva da COD-SOCIAL, no

uso das suas atribuigoes conferidas pelo artigo 12 do Regulamento-Ge

ral do Programa de Assistencia aos servidores do Tribunal Regional F~

deral da l~ Regiao, aprovado pela Resolugao n Q 002, de 08 de agosto

de 1989, publicada no Diario da Justiga do dia 09 de agosto de 1989,

resolve autorizar 0 credenciamento de clinicas e profissionais espec!

alizados em fonoaudiologia, na forma e condigoes seguintes:

1 - FINALIDADE

1.1. A Assistencia Fonoaudio1ogica, prevista no Capitulo IV do Regul~
, ~

mento-Geral do Programa de Assistencia aos servidores do Tribu-

nal Regional Federal da l~ Regiao, visa a oferecer terapia da

linguagem aos beneficiarios, contribuindo, desta forma, para pr~

venir e corrigir disturbios do aparelho fonador.
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2 - BENEFICIARIOS
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2.1. A Assistencia Fonoaudio1ogica sera prestada aos servidores ins

critos no PRO-SOCIAL, ern plena gozo de seus direitos funcionais,

bern como aos seus dependentes.

3 - CREDENCIAMENTO

3.1. Para candidatar-se ao credenciamento, as clinicas e/ou profissiQ

nais aut3nomos dever~o requer~-lo atrav~s de formulario proprio

e apresentar a documenta~~o exigida pelo PRO-SOCIAL.

3.2. N~o sera aceita, sob nenhum pretexto, a documenta~~o que n~o sa

tisfa~a a todas as eXig~ncias legais.

3.3. 0 credenciamento ficara a crit~rio do PRO-SOCIAL, apos analisar

a documenta~~o constante da carta-proposta.

3.4. No ate da assinatura do Termo de Credenciamento, as clinicas e

profissionais credenciados receber~o 01 (uma) copia do mesmo, a

lem das instru<;oes e documentos especificos para 0 exercicio do

credenciarnento.

3.5. 0 descredenciarnento de c1inicas e profissionais ocorrera a pedi

do dos credenciados OU por conveniencia do PRO-SOCIAL.

4 - TABELA DE HONORARIOS

4.1. 0 pagarnento as c1inicas e profissionais credenciados obedecera a
Gi~, seguinte tabela:

CONSULTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 CH

DIAGNOSTICO 105 CH

SESSAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 CH

5 - FUNCIONAMENTO

5.1. 0 beneficiario devera submeter-se a uma entrevista e receber au

toriza~~o para consulta, diagnostico e tratamento.

5.2. CONSULTA INICIAL: recebida a autoriza~~o, 0 beneficiario,
,

apos

domarcar a consulta, devera dirigir-se ao Posto de Atendimento

PRO-SOCIAL para emiss~o da Guia de Encaminhamento.

5.3. DIAGNOSTICO: a c1inica ou profissional credenciado devera,na con

su1ta inicia1, fazer requisi~~d especifica para 0 diagnostico fo

noaudiologico;

o diagnostico tera 0 limite minima de 03 sessoes;

- terminado 0 diagnostico, a clinica ou profissional credenciado



minu-

devera encaminhar laude ao PRO-SOCIAL, indicando a problematica do

paciente e a duraGao provavel do tratamento;

- namesmaoportunidade, a clinica ou profissional devera requisitar

as primeiras sessoes para 0 tratamento;

- 0 diagnostico fonoaudiologico so podera ser repetido apos um ana

da ultima autorizaGao.

,
5.4. TRATAMENTO: 0 tratamento sera autorizado em serie de ate 10 ses

soes. Terminada a serie, 0 profissional devera fazer nova requi

siGao quando 0 tratamento assim 0 exigir;

as sessoes fonoaudiologicas terao a duraGao minima de 30
tos;

- 0 tratamento fonoaudiologico obedecera ao limite de 02 (duas)

sessoes semanais;

- 0 profissional credenciado devera enviar ao PRO-SOCIAL, tri

mestralmente, laudo sobre a evolu9ao do tratamento.

5.5. CONTROLE DAS SESSOES: 0 beneficiario, apos cada sessao de diag

nostico e/ou tratamento, devera datar e assinar no campo espec~

fico da Ficha de Acompanhamento de Sessoes, atestando assim a

realizaGao do respectivo serviGo.

6 - DISPOSICOES GERAIS

6.1. A taxa de custeio da Assistencia Fonoaudiologica sera de 20%

(vinte por cento).

6.2. Casos especiais de tratamento fonoaudiologiCO que demandem mai

or numero de sessoes serao devidamente analisados pelo PRO-SO-

CIAL.

6.3. 0 pagamento aos credenciados tera como indicativo 0 Coeficiente

de Honorarios da Associa9ao Medica Brasileira - AMB.

6.4. 0 PRO-SOCIAL glosara as cobranGas de serviGos fonoaudiologicos

que estejam em desacordo com esta Norma.

6.5. Havera urn acompanhamento, por parte do PRO-SOCIAL, dos benefi

ciarios em tratamento.

6.6. 0 beneficiario que nao utilizar a assistencia fonoaudiologica da

rede credenciada podera usufruir dos beneficios do reembolso,nos

moldes da assistencia medica prevista no Regulamento-Geral.

6.7. Os casos omissos serao analisados pelo Presidente da COD-SOCIAL.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO


