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DELIBERAÇÃO nº 06, de 25/01/2008 

REEMBOLSO 

O Conselho Diretor deliberou, à unanimidade, estabelecer novos critérios 

para o reembolso aos associados da CAMARJ, que vigorarão a partir de 1º 

de março de 2008: 

1) Passar a utilizar a tabela da CBHPM (Classificação Brasileira 

Hierarquizada dos Procedimentos Médicos), 4ª edição, em 

substituição à da AMB 92, para o reembolso aos associados dos 

honorários cirúrgicos e anestesiológicos; (revogado pelo Conselho 

Diretor em reunião ordinária de 08/07/2015) 

2) Adotar também a mesma tabela para os seguintes procedimentos: 

visitas hospitalares, assistência ao recém nascido em sala de 

parto e berçário nos 3 dias consecutivos ao parto, procedimentos 

de medicina física e reabilitação (fisioterapia, RPG e outros), 

procedimentos de genética, eletrocardiograma e tratamentos 

especializados (psicoterapia, fonoaudiologia, acupuntura e 

nutrição); (revogado pelo Conselho Diretor em reunião ordinária 

de 08/07/2015) 

3) Passar a reembolsar todas as vacinas infantis constantes ou não 

do calendário do Ministério da Saúde, pelo preço de aquisição 

direta nos laboratórios ou representantes exclusivos; (revogado 

pelo Conselho Diretor em reunião ordinária de 08/07/2015) 

4) Ampliar a apresentação dos relatórios médicos dos profissionais 

assistentes (médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos 

e nutricionistas) à Auditoria Médica para até 180 dias e não mais a 

mailto:camarj@camarj.com.br
mailto:auditoriamedica@camarj.com.br


Caixa de Assistência aos Membros da Assistência 
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

 

Sede: Rua do Carmo nº. 7 – 2º andar – 20011-020 – Centro - Rio de Janeiro 

Telfax: 21 2533-5995  –  e-mail: camarj@camarj.com.br 

Coordenadoria Médica: Av. Almirante Barroso nº. 63 – grupo 503 – 20031-003 – Centro - Rio de Janeiro 

Telfax: 21 2533-4334   –   e-mail: auditoriamedica@camarj.com.br 
 

cada 90 dias, quando da necessidade de prorrogação, nas 

hipóteses dos tratamentos seriados crônicos ou de longa duração, 

excluindo-se os tratamentos intervencionistas e infusionais. 

(alterado pelo Conselho Diretor em reunião ordinária de 

08/07/2015) (alterado por deliberação do Conselho Diretor em 

reunião ordinária de 13.07.16); 

 

5) Conceder ajuda de custo empréstimo sem juros ou encargos aos 

associados da CAMARJ, para pagamento em até 5 vezes, no 

máximo, para o valor restante nos procedimentos cirúrgicos ou 

anestesiológicos autorizados e não cobertos integralmente pela 

tabela da CAMARJ e no limite de até 2 5 vezes o valor do 

reembolso para tais procedimentos (alterado por deliberações do 

Conselho Diretor em reuniões ordinárias de 14.11.2008 e 

01.07.2011). (revogado pelo Conselho Diretor em reunião 

ordinária de 08/07/2015) 

 
6) Fixar o reembolso de instrumentador cirúrgico limitado a 10% do 

valor reembolsado dos honorários do cirurgião (incluído por 

deliberação do Conselho Diretor em reunião ordinária de 

24.09.2011). 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2008. 
Manoel de Brito Varela 

Presidente do Conselho Diretor 
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