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Renovação Cadastral AMS: Fique atento às mudanças
Prezado (a) Credenciado (a),
Estamos todos preocupados com a situação do covid-19 e tomando os
cuidados necessários para orientar e combater o avanço das
contaminações em nossa população. Porém, apesar deste momento
crítico causado pela pandemia do coronavírus, o cronograma de
renovação cadastral AMS está mantido.
A partir de hoje até o dia 30/04/2020, a AMS realizará a campanha de
Renovação Cadastral de sua rede credenciada. A iniciativa é para dar
continuidade no atendimento aos beneficiários da AMS, bem como
atender à legislação vigente.
Para acessar o formulário basta fazer o login no Portal AMS TISS e clicar
na aba “Renovação Cadastral” preenchendo os seguintes campos
obrigatórios:
CNES
Natureza Jurídica
CNAE Principal
CNAE Secundário
Optante pelo Simples Nacional (Documento obrigatório)
Inscrição Municipal
Dados Bancários
Pessoa de contato
Endereço que consta no cartão do CNPJ
Endereços de atendimento
Telefones de atendimento
É necessário anexar ao formulário os comprovantes do CNPJ emitido em
2020, CNES, declaração do simples nacional que consta no anexo IV da IN
RFB nº 1.234/2012 (se pertinente) e documento que comprove
isenção/beneficio/imunidade (se houver).
Os credenciados que são Sociedade Beneficente, terão que anexar o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e a
declaração conforme o modelo do anexo II ou III da IN RFB nº 1.234/2012,
de acordo com o CNAE existente.
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Em caso de alteração do endereço dos pontos de atendimento também é
preciso anexar os documentos comprobatórios.
Com as informações em mãos, o preenchimento do formulário acontece
em torno de 15 minutos.
No caso de Grupos Econômicos é necessário que a renovação cadastral
seja realizada em todos os CNPJs do Grupo.
Com o fim do prazo estabelecido, o envio de novos faturamentos estará
condicionado à conclusão da renovação cadastral.
Contamos com a sua colaboração!
AMS Petrobras

Em caso de dúvidas, entrar em contato
com nossos canais de relacionamento:
- Chat on-line do Portal AMS TISS das 6h às 20h de segunda a sexta.
- Central de Relacionamento – 0800-287-2267 - Atendimento 24 horas.

Essa é uma mensagem automática. Por favor, não responda.

Caso você deseje remover seu cadastro de nossa lista, cancele o recebimento.
Denunciar abuso
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