
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – IPAM

Portaria Nº 102/2018/COAM/IPAM                                   Porto Velho, 22 de julho de 2017.

Dispõe  sobre  Valoração  do  Coeficiente  de  honorário
praticada pelo Instituto aplicado para Tabela AMB92.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM,

no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 4 do Decreto nº 11395/2009 que regulamenta os

artigos do Títulos II da Lei Complementar nº 227 de 10 de novembro de 2005, determina:

Considerando o  decreto  nº  11395/2009  em  seu  Art.  6º.  Os  procedimentos  médico-hospitalares,

ambulatoriais e laboratoriais a serem prestados pelo IPAM – SAÚDE serão exclusivamente os distribuídos

na Tabela da Associação Médica Brasileira do ano de 1992 – AMB 92.

Considerando a  necessidade de regulamentar a Valoração dos Coeficientes de Honorários da Tabela da

Associação Médica Brasileira do ano de 1992 – AMB 92 utilizada na assistência à saúde oferecida aos

servidores.

Normatiza

Fica estabelecido os multiplicadores aplicados na Tabela AMB92 de acordo com o serviço realizado 

conforme tabela abaixo:

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique – se e 

Cumpra-se.
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INSTRUÇÕES GERAIS – AMB/92

01. A presente TABELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS foi elaborada com base em critérios uniformes
para  todas  as  especialidades  e  tem  como  finalidades  estabelecer  ÍNDICES  MÍNIMOS
QUANTITATIVOS para os procedimentos médicos, tornando viável sua implantação nos diversos
sistemas alternativos de saúde ou convênios.

02. Esta Tabela somente poderá ser alterada na sua estrutura, nomenclatura e quantificação dos
procedimentos  pela  COMISSÃO  NACIONAL  DE  HONORÁRIOS  MÉDICOS,  obedecidos  os  limites
estatutários de competência, sempre que se julgar necessário corrigir, atualizar ou modificar o que
nela  estiver  contido,  cabendo  recurso  contra  suas  decisões  à  Assembléia  de  Delegados  da
Associação Médica Brasileira.

03.  O  COEFICIENTE  DE  HONORÁRIOS  (CH)  terá  seu  valor  estipulado  pela  Associação  Médica
Brasileira e reajustado periodicamente.

04.  O  COEFICIENTE  DE  HONORÁRIOS  (CH)  representa  a  unidade  básica  para  o  cálculo  dos
honorários médicos – é o fator representado em moeda vigente, que multiplicado pelo índice
atribuído a cada procedimento desta Tabela determinará seu valor.

05. COMISSÕES NACIONAL E ESTADUAIS DE HONORÁRIOS MÉDICOS

A– A Associação Médica Brasileira constituirá uma Comissão nacional de sete membros, que será
composta, se possível, por dois representantes indicados pela Federação Nacional dos Médicos,
dois pelo Conselho Federal de Medicina, dois pela própria Associação Médica Brasileira e presidida
por um terceiro representante membro da A.M.B. 

B – A esta comissão caberá revisar periodicamente a Tabela de Honorários Médicos da A.M.B. em
espaço de tempo não inferior a um ano, bem como, participar com a A.M.B., dentro dos limites
estatutários de competência, da negociação de sua aplicação.

C – Nos Estados serão constituídas Comissões Estaduais de Honorários Médicos, compostas de sete
membros:  dois  representantes  da  federada,  dois  do  Sindicato  dos  Médicos,  dois  do  Conselho
Regional de Medicina do Estado e um da Associação Médica Brasileira, cujas atribuições serão a
fiscalização  do  cumprimento  das  normas  constantes  desta  tabela,  bem  como  regionalizar  o
Coeficiente de Honorários, na medida em que as Federadas e demais Entidades representativas da
categoria,  nos  diversos  Estados,  entenderem  que  o  valor  estabelecido  nacionalmente  pela
Associação  Médica  Brasileira  deva  variar  no  sentido  de  adaptar  e  viabilizar  esta  Tabela  de
Honorários às peculiaridades e características locais. 
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D  –  Poderão  ser  constituídas  comissões  municipais,  que  terão  a  coordenação  das  comissões
estaduais.

06.  Os  honorários  médicos  das  áreas  de  clínica  geral  e  especializada,  quando  os  pacientes
estiverem  internados,  serão  cobrados  por  dia  de  internamento,  e  equivalente  a  uma  VISITA
HOSPITALAR, respeitado o que consta do Capítulo II item D. “Pacientes comprovadamente graves”.

07.  Todos  os  atos  médicos,  hospitalares,  de  consultório  diagnose  e  terapia  terão seus  valores
fixados na presente Tabela.

08. Os atendimentos serão realizados em consultório particular ou nas instituições Médicas, dentro
das respectivas especialidades, em dias e horários preestabelecidos.

09. A entrega e avaliação dos exames complementares não serão considerados como consulta.
Porém, isto não implica na limitação do número de consultas.

10. Os valores atribuídos a cada procedimento incluem os cuidados pré e pós operatórios durante
todo o tempo de permanência do paciente no hospital  até dez dias após o ATO CIRÚRGICO –
Esgotado este prazo, os honorários médicos serão regidos conforme o critério estabelecido no item
06 destas Instruções Gerais.

11.Quando se verificar, durante o ato cirúrgico, a indicação de atuarem vários órgãos ou regiões a
partir da mesma via de acesso, o Honorário da cirurgia será o da que corresponder, por aquela via,
ao maior número de CH acrescido de 50% do valor dos outros atos praticados, desde que não haja
um código específico para o conjunto. 

12. Quando ocorrer mais de uma intervenção por diferentes vias de acesso, serão adicionados ao
preço da intervenção principal 70% do valor referente às demais.

13.  Quando  duas  equipes  distintas  realizarem  simultaneamente  atos  cirúrgicos  diferentes,  o
pagamento será feito a cada uma delas, de acordo com o previsto nesta Tabela.

14.  Nos casos  cirúrgicos  quando se  fizer  necessário  acompanhamento ou assistência de outro
especialista, seus honorários serão pagos de acordo com o atendimento prestado e previsto no
Capítulo referente à especialidade. 15. Quando um ato cirúrgico for parte integrante de outro,
remunerar-se-á não a somatória do conjunto, mas apenas o ato principal.

16. AUXILIARES DE CIRURGIA
a) Os honorários dos médicos auxiliares dos atos cirúrgicos serão fixados nas proporções de 30%
dos honorários do cirurgião para o 1º auxiliar, de 20% para o 2º e 3º auxiliares (quando o caso
exigir) e deverão ser pagos de forma independente dos honorários do cirurgião.
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b) Quando uma equipe, num mesmo ato cirúrgico, realizar mais de um procedimento, o número de
auxiliares será igual ao previsto para o procedimento de maior porte, e a remuneração desses
auxiliares será calculada sobre a totalidade dos honorários do cirurgião.

17. CONDIÇÕES DE INTERNAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS
a) Esta Tabela constitui  referência para os casos de internação em ACOMODAÇÕES COLETIVAS
(enfermarias ou quartos com dois ou mais leitos). 

b)  Quando o paciente estiver internado em ACOMODAÇÕES INDIVIDUAIS (quarto individual  ou
apartamento), os honorários profissionais dos procedimentos incluídos nos capítulos II e IV e dos
procedimentos ressalvados em outros capítulos serão acrescidos de 100% (cem por centro). 

c)  Quando  o  paciente  livremente  se  internar  em  ACOMODAÇÕES  HOSPITALARES  SUPERIORES,
diferentes  das  previstas  nos  subitens  anteriores  e  daquelas  normalmente  programadas  e
autorizadas pelas suas respectivas instituições, os honorários médicos serão liberados para uma
complementação negociada previamente entre as partes, servindo como referência múltiplos da
Tabela.

d) Os atos médicos AMBULATORIAIS e de DIAGNOSE (Cap..III) não estão sujeitos às condições deste
item, exceto quando previsto na observação própria da especialidade

18. ACRÉSCIMOS NOS VALORES DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA
OU  EMERGÊNCIA  Os  honorários  médicos  terão  um  acréscimo  de  30%  nas  seguintes
eventualidades:

a) No período compreendido entre 22 h e 6 h do dia seguinte. 

b) Em qualquer horário nos domingos e feriados. 

19. INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS

a)  Os  atendimentos  referentes  à  aplicação  desta  Tabela  de  Honorários  em  INSTITUIÇÕES  DE
ÂMBITO NACIONAL serão efetuados pela Associação Médica brasileira e Comissão Nacional  de
Honorários Médicos. 

b)  Os  entendimentos  da  mesma espécie  com instituições  exclusivas  dos  respectivos  ÂMBITOS
GEOGRÁFICOS poderão ser feitos pelas Comissões Estaduais previstas no item 05. 

c)  As  Comissões  Estaduais  poderão  delegar  às  Regionais  e  Sociedades  Filiadas  poderes  de
entendimento  similares  com  instituições  que  atuam  somente  nas  respectivas  ÁREAS
GEOGRÁFICAS.
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20. CREDENCIAMENTO UNIVERSAL, LIVRE ESCOLHA A Associação Médica brasileira recomenda às
entidades contratantes de serviços médicos que adotem o credenciamento universal feito através
das Sociedades Científicas Especializadas visando permitir a livre escolha do médico pelo paciente.

21. OUTRAS DISPOSIÇÕES
a) Os honorários profissionais apresentados para cobrança às empresas contratantes deverão ser
quitados, usando para o respectivo cálculo o valor do CH vigente da data do efetivo pagamento.

b)  A  remuneração  dos  valores  expressos  nesta  Tabela  deverá  ser  paga,  pela  contratante,
diretamente aos médicos prestadores dos serviços. 

c) Os procedimentos médicos que eventualmente não constarem desta Tabela deverão ter sua
quantificação discutida e ajustada entre as partes interessadas.

d) Quando a execução de um procedimento for comum a várias especialidades, mas constar em
apenas um capítulo da Tabela, o médico, independente da sua especialidade, utilizará o código da
especialidade em que o ato estiver especificado.

e) As resoluções normativas expedidas pela Comissão Nacional de Honorários Médicos passam a
fazer parte integrante desta Tabela.
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