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      Representação 

 

MOSSORÓ 

 

Criada em 02/04/1998                                                Ano: XI                         Nº: 04                               OUT/NOV/DEZ 

 

Projeto nº 956/2018: AMBEP envia cartas a deputados pedindo urgência na 
aprovação 
 
Em setembro, a AMBEP encaminhou ofício ao Deputado Sóstenes Cavalcante, relator do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 956/2018, no qual solicita o pedido de ‘urgência urgentíssima’ para que seja pauta da aprovação 
na Câmara dos Deputados. O documento também foi enviado para todos os líderes de bancada e o próprio 
Presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, para priorizar este pedido. 
 
É importante lembrar que este projeto tem por objetivo suspender os efeitos da Resolução CGPAR-23/2018, 
que estabelece uma série de imposições e parâmetros a serem seguidos pelas empresas estatais no que diz 
respeito ao custeio dos benefícios de assistência à saúde de seus funcionários. 
 
Em 10 de julho de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania opinou pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 956/2018, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Sóstenes Cavalcante. 
Já no dia 4 de dezembro de 2019, foi apresentado Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD) n° 3153/2019, 
pelo Deputado Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ), solicitando “urgência urgentíssima para apreciação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº956, de 2018”.  Atualmente, este projeto de lei está pronto para ser pauta de aprovação 
na Câmara de Deputados. 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: COMO ESTÁ O ANDAMENTO DO PROCESSO? 

 

Iniciada em 8 de fevereiro de 2018, a Ação Civil Pública da AMBEP nº 1002728- 84.2018.4.01.3400, que tramita 

na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, encontra-se na fase citatória dos réus. 
 

De um total de dez réus relacionados pela AMBEP, quatro estão pendentes de citação. Segundo Tatiana 

Almeida, advogada da Santoro Advogados, ainda restam as citações dos réus Sete Brasil Participações 

S.A., Luís Carlos Fernandes Afonso, Newton Carneiro da Cunha e Carlos Fernando Costa. “Informamos os 

endereços atualizados de todos eles à Justiça por meio de uma petição. Quanto ao réu Luís Carlos 

Fernandes Afonso, que se encontra fora do país e em local incerto e não sabido, pleiteamos a citação por 

edital. Com as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, alguns Tribunais suspenderam os atos 

realizados por oficial de justiça, o que acabou atrasando a expedição das novas cartas precatórias”, 

explica. Alfredo Salles, consultor jurídico da AMBEP, ressalta que a contestação dos réus deve ser iniciada 

após o último mandado de citação ser cumprido, tendo em vista a pluralidade de réus com procuradores 

diversos. “Alguns réus, como a Petros, a Caixa Econômica Federal e Wagner Pinheiro, já juntaram suas 

contestações ao processo.                

 

A Petrobras e a BR Distribuidora já foram citadas, mas as empresas ainda não enviaram suas contestações”, 

detalha. As fases seguintes só serão iniciadas quando a fase citatória for concluída. “Após todas as 

contestações serem anexadas ao processo, será aberto o prazo para réplica da AMBEP. Na etapa seguinte, 

haverá a especificação de provas, ou seja, tanto a AMBEP quanto os réus poderão juntar novas provas ao 

processo. Considerando os diversos réus da ação e os prazos cabíveis para cada ato processual, teremos um 

longo caminho a percorrer até o transitado em julgado e início da fase de execução”, observa Alfredo. 
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 A AMS divulgou em seu portal que promoverá mudanças relacionadas ao Benefício Farmácia nos canais de 

comunicação. A partir de 1º de outubro, as dúvidas sobre o Benefício Farmácia também podem ser sanadas pelo 

WhatsApp, por meio do número (11) 96474-0011, das 6h às 18h. Nesse caso, a opção 05 do menu de assuntos 

deverá ser selecionada, após a identificação do beneficiário. 

Se preferir ligar para o call center da AMS (0800-287-2267), o beneficiário deverá selecionar a opção 01, depois 

novamente a opção 01, para tratar de assuntos do Benefício Farmácia. Essa mudança fará com que o beneficiário 

possa recorrer ao atendimento por telefone 24h por dia, 7 dias por semana. 

 

BENEFÍCIO FARMÁCIA 

   VOCÊ CONHECE A IPAM? 

A AMBEP oferece a todos os seus associados e beneficiários a Indicação de Profissionais para a Área Médica 
(Ipam), que tem como objetivo principal disponibilizar acesso a mais de dez mil profissionais, clínicas, hospitais, 
dentistas e laboratórios em todo o Brasil. 
 
O pagamento referente a consultas e serviços prestados é de acordo com a tabela praticada pela AMS/Petrobras 
no momento do atendimento e deverá ser pago diretamente aos profissionais, laboratórios e/ou clínicas pelo 
associado ou por um dos seus beneficiários. 

Vale ressaltar que a Ipam não é um plano de saúde, credenciamento ou convênio. Trata-se de uma indicação de 
profissionais, clínicas, hospitais, dentistas ou laboratórios e conta com uma extensa lista de cadastrados, cujos 
profissionais e demais entidades inscritas aceitaram as condições para atender o nosso quadro social. 

A relação de profissionais e clínicas especializadas pode ser acessada diretamente no site da AMBEP, ou pela 
Central de Atendimento 0800 9420077, de segunda-feira a sábado, das 7h40 às 20h20, inclusive nos feriados. 

  

 

 

VOCÊ SE APOSENTOU? 

Fique atento na hora de solicitar sua aposentadoria para garantir a comodidade e a permanência no quadro social 

e continuar usufruindo dos benefícios proporcionados pela AMBEP.  
 

Para que você possa se manter regularizado, compareça à unidade da AMBEP mais próxima para assinar a 

Autorização de Desconto munido de contracheque da Petros. Caso receba a parte dos proventos do INSS 

separadamente, levar também um extrato bancário. Mais informações pelo telefone: 3321-3271 

 

 A AMBEP lançou a edição digital de setembro/outubro da Revista da AMBEP. Agora, as informações vão chegar 

no seu e-mail, de forma rápida, segura e socialmente responsável já que não teremos mais o uso do papel. 

 

A cada edição, você receberá a nossa publicação via e-mail marketing e também poderá acessá-la quando quiser 

em nosso Portal (https://www.ambep.org.br/categoria/publicacoes/), na seção Publicações. É simples, rápido e 

fácil. 

CHEGOU A EDIÇÃO DIGITAL DE SETEMBRO E OUTUBRO DA REVISTA DA AMBEP 




