
 

RESOLUÇÃO N.º 004, DE 11 OUTUBRO DE 2013. 

 
     RICIERI EUGENIO SILINGARDI, Presidente do Conselho 

Administrativo do Serprev – Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais 

de Serra Negra, usando de suas atribuições legais, e: 

 

     CONSIDERANDO a decisão constante em Ata de n.º 005, através da 

reunião ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Serprev realizada no dia 11 

de outubro de 2013; 

 

RESOLVE: 

 

      Artigo 1 - Todos os beneficiários do Serprev terão direito a: 

a) 01 (um) procedimento complementar por código AMB  anual sem desconto em folha,  

com exceção Densitometria a cada 02 anos e caso necessário a partir do segundo, será 

descontado mediante autorização prévia do segurado. 

 

- USG 

- Mamografia; 

- Tomografia; 

- Estudo Urodinamico; 

- Eletroencefalograma; 

- Ecocardiograma 

- Ressonância Nuclear Magnética; 

- Endoscopia Digestiva Alta/Polipectomia;  

- Colonoscopia/Polipectomia; 

 

b) 05 (cinco) procedimentos complementares (por código AMB) de RX; 

c) 04 (quatro) consultas médicas eletivas anuais; 

d) 04 (quatro) guias de exames laboratoriais anuais;       

e) 20 sessões de fisioterapia;  



 

 

 

                           Artigo 2 – Os demais procedimentos complementares quando 

solicitados serão autorizados mediante desconto em folha do segurado. 

 

a) Teste Ergométrico 

b) Mapa; 

c) Holter; 

d) Lente intra-ocular; 

e) Litotripsia; 

f) Cintilografia; 

g) Sessões de Fonaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Nutrição; 

 

         Artigo 3 – Cirurgias eletivas autorizadas previamente, serão pagas: 

a) Taxa hospitalar – Incluem-se: 

 Medicamentos; 

 Materiais hospitalares - exceto materiais  cirúrgicos (próteses e órteses); 

 Médicos assistentes pela tabela AMB; 

 

             Artigo 4 –  Os materiais cirúrgicos (Próteses e órteses) a que se refere 

o artigo 4 serão reembolsados conforme artigo 138 da Lei Municipal n.º 

2.612/01; 

 

 Esta Resolução entrará em vigor na data de publicação no respectivo quadro do 

Serprev, revogando-se as disposições em contrário.  

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

  Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, 

aos 11 de outubro de 2013. 

 

 

 

Ricieri Eugenio Silingardi 

Presidente do Serprev 


