Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

ATO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO TRT5-SAÚDE, Nº 12, DE OUTUBRO DE
2016.
Dispõe sobre o percentual de reembolso nos casos de honorários médicos
decorrentes de procedimentos cirúrgicos e intervencionistas eletivos, quando
não houver na rede credenciada do sistema de autogestão profissional
médico para a especialidade demandada pelo beneficiário.

O CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA TRT5-SAÚDE no
uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 50 do Regulamento do Programa
de autogestão em Saúde no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região,
considerando o quanto decidido na reunião realizada no dia 06 de outubro de 2016.
RESOLVE acrescentar o § 6º ao art. 4º do Ato Deliberativo TRT5Saúde nº 14, de 02 de outubro de 2015, com a seguinte redação:
“Art. 4º. (…)
§ 6º. No caso de realização de procedimentos cirúrgicos e
intervencionistas eletivos, não existindo na rede credenciada do sistema de autogestão
profissional médico para a sua realização na especialidade demandada pelo beneficiário,
o TRT5-SAÚDE fará o reembolso dos honorários médicos pagos diretamente ao
profissional contratado, até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor comprovadamente
quitado referente à prestação do serviço, quando não for mais favorável a regra
estabelecida no caput do art. 4º.
Publique-se. Cumpra-se.
Salvador, 17de outubro de 2016
MARIA DE LOURDES LINHARES DE OLIVEIRA
Desembargadora Presidente do Conselho Deliberativo do Programa TRT5-Saúde
Disponibilizado no DJ Eletrônico do TRT da 5ª Região
em 17.10.2016, página 1, com publicação prevista para
o 1º dia útil subseqüente, nos termos da Lei 11.419/2006
e RA TRT5 33/2007.
Silene Caldas, Chefe do Núcleo de Divulgação – TRT5
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