
O  Programa  de  Saúde  e  Assistência  Social  do  Ministério  Público  da  União-  PLAN-

ASSISTE/MPU tem grande satisfação em recebê-lo em seu quadro de credenciados.

O credenciamento com o PLAN-ASSISTE abrange os quatro ramos do MPU:

MPF – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,

MPT – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,

MPM – MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,

MPDFT – MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

São aproximadamente 40.000 beneficiários em âmbito nacional, 1200 no estado da Bahia.

O PlanAssiste busca prestar o melhor atendimento aos seus beneficiários e prestadores.

Como forma de dar celeridade aos atendimentos, facilitando a vida de todos os envolvidos, para o 

atendimento  ao  beneficiário  basta  que  seja  apresentada  a  carteirinha,  o Plano  NÃO  exige 

AUTORIZAÇÃO  PRÉVIA,  para  realização  de  consultas  e  exames  contemplados  nas  tabelas 

CBHPM e/ou AMB/92 e Tabela Própria de Procedimentos Odontológicos, EXCETO nos casos de 

procedimentos CIRURGICOS e Procedimentos SERIADOS a exemplo das sessões de terapia.

O Plano preza ainda pelo bom relacionamento com o prestador, buscando além do auxílio sempre 

que necessário,  a celeridade no pagamento das faturas.  Estando tudo em ordem com as faturas 

encaminhadas, estas são pagas em até 30 dias da entrega.

Buscando  ainda  manter  o  equilibrio  econômico  do  contrato,  os  valores  acertados  podem  ser 

negociados ano a ano, mediante solicitação do credenciado.

VALORES PAGOS PELO PLAN ASSISTE

Consulta Médica
(qualquer especialidade)                                                          R$ 77,00

Consulta PEDIATRICA                                                              R$ 100,00

Consulta nas especialidades de: CLINICA MÉDICA, ENDOCRINOLOGIA, GERIATRIA, 
PSIQUIATRIA e PNEUMOLOGIA                         R$ 90,00



Procedimentos  Médicos –    Os  serviços  médicos  serão  remunerados  com  base  nos  valores 
constantes  na Tabela CBHPM  -  Classificação  Brasileira  Hierarquizada  de  Procedimentos 
Médicos, 5ª  Edição ano 2009 observando as Instruções Gerais da mesma, com redutor de 
18,8% para UCO e  6% para Porte, conforme Acordo AMB / CFM / Comissão Estadual de 
Honorários Médicos. 
Consulta Odontológica                               R$ 60,80 

Procedimento Odontológicos – Remunera-se com base na Lista de Procedimentos Odontológicos 
com o valor do CHO igual a R$ 0,38 (trinta e oito centavos).

Exemplo: Código 00010110  - Consulta inicial – 160CHO X R$0,38 = 60,80 

Maiores informações no sítio http://www.planassiste.mpu.mp.br/prestadores-de-servico/tabelas-1.

Procedimentos  Paramédicos,  (ACUPUNTURA,  RPG,  HIDROTERAPIA,  FISIOTERAPIA, 
PILATES,  NUTRIÇÃO,  TERAPIA  OCUPACIONAL,  FONOAUDIOLOGIA,  PSICOLOGIA). 
Remunera-se com base na Tabela Própria de Procedimentos Médicos e Paramédicos com o valor do 
CH (Coeficiente de Honorários) igual a R$0,45 (quarenta e cinco centavos), completa

Exemplo – A consulta  é 100CH x 0,45 = R$ 45,00.

                  A sessão é 80CH x 0,45 = R$ 36,00

1. Gases, Medicamentos e Materiais: 

Os gases medicinais serão cobrados por hora indivisível e separadamente.

Medicamentos: Serão pagos pelo Brasíndice na condição de Preço Máxima Consumidor 
(PMC).  Os  medicamentos  publicados  no  Brasíndice,  definidos  como  de  “uso  restrito  a 
hospitais  e  clinicas”  deverão  ser  remunerados  através  do  Preço  de  Fábrica,  da  data  de 
realização do atendimento. Na ausência de referência no Brasíndice, serão pagos os valores 
da Nota Fiscal.

Materiais  Descartáveis:  Serão  remunerados  pela  tabela  Simpro,  sem  margem  de 
comercialização, alternativamente, se na tabela Simpro não houver referência, será pago o 
valor da Nota Fiscal. 

OPME : Depende da autorização prévia. Serão negociados entre as partes considerando a 
média de mercado e apresentação de pelo menos 3 (tres) cotações.

2. FILMES  RADIOLÓGICOS:  Serão  pagos  em  conformidade  com  o  CBR  (Colégio 
Brasileiro de Radiologia), no valor de R$ 23,37.

3. Diárias, Taxas; Serão remunerados conforme tabela apresentada pelo Prestador, negociadas 
e ajustadas conforme valor de mercado.

Outras  orientações  para  credenciamento  estão  disponíveis  no  site: 

http://www.planassiste.mpu.mp.br/prestadores-de-servico/orientacoes/orientacoes-sobre-

credenciamento, ou contactar  com a gerente regional do plano Maria José Dantas da Silva no 

telefone (71)3617-2336 ou ainda através do email: prba-passiste@mpf.mp.br.

http://www.planassiste.mpu.gov.br/prestadores-de-servico/orientacoes/orientacoes-sobre-credenciamento
http://www.planassiste.mpu.gov.br/prestadores-de-servico/orientacoes/orientacoes-sobre-credenciamento

