SAD - Superintendência Administrativo Financeira
GAH - Gerência de Recursos Humanos
Boletim de Pessoal nº 675, de 31 de julho de 2009

1.

AFASTAMENTO DO PAÍS
A Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência prevista no
art. 2º do Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, que lhe foi delegada pela Portaria
GMF nº 324, de 19 de dezembro de 2007, autorizou o afastamento do País de:

Despacho de 29 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 30
subseqüente, seção 2, pág.22:
- SULI DA GAMA FONTAINE, Analista da Auditoria Interna, para usufruto de licença
para capacitação, visando participar de cursos de língua inglesa, em Vancouver, Canadá, e
em Silver Spring, Estados Unidos, no período de 26 de agosto a 20 de novembro de 2009,
com ônus limitado. (Processo nº RJ2009/4182)
- FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS, Gerente de Registros e Autorizações, a fim de
participar de Intercâmbio da "USA Financial Systems", em Washington e Nova Iorque,
Estados Unidos, no período de 1º a 13 de agosto de 2009, com ônus. (Processo nº
RJ2009/6860)

Despacho de 30 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 31
subseqüente, seção 2, pág.41:
- LEONARDO VILLAS BÔAS CRUZ, Gerente de Projetos, para usufruto de licença para
capacitação, visando participar de cursos de língua espanhola, em Barcelona, Espanha, no
período de 03 de agosto a 25 de setembro de 2009, com ônus limitado. (Processo nº
RJ2009/6257)

CESSÃO
RONALDO MENDES ARAUJO, Auxiliar de Serviços Gerais, cedido ao Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, retornou à CVM, lotado na SFI, a partir do início do
expediente de 6 de julho de 2009.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Período de: 15 de junho a 17 de julho de 2009
REQUISIÇÕES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

Adriana Cristina Dullius

000804/09

0,5

Alexandre Diniz de Oliveira Freitas

000684/09
000684/09
000684/09

6
0,5
1,5

000761/09
000803/09
000797/09-1C
000841/09-1C
000886/09-1C

0,5
0,5
0,5
1,5
0,5

000862/09

4,5

000759/09
000817/09-1C

1,5
1,5

Antonio Roberto da Costa Castro

000745/09

0,5

Carlos Guilherme de Paula Aguiar

000768/09
000824/09
000842/09-1C

0,5
0,5
0,5

000799/09
000799/09
000846/09

0,5
1
1,5

000813/09
000834/09-1C

0,5
0,5

000878/09

0,5

SERVIDOR

Alexandre Pinheiro dos Santos

Anilton Soares
Antonio Carlos de Santana

Claudia de Oliveira Hasler

Claudio Gonçalves Maes

Eduardo Del Nero Berlendis
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Período de: 15 de junho a 17 de julho de 2009
REQUISIÇÕES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

Eduardo Jose Busato

000738/09

0,5

Eduardo Manhães Ribeiro Gomes

000731/09
000731/09
000731/09
000731/09

2,5
5
1,5
1

Eli Loria

000755/09
000787/09
000793/09
000825/09
000850/09
000866/09

1,5
0,5
0,5
1,5
0,5
1,5

Eliseu Martins

000788/09
000826/09

1,5
1,5

Elizabeth Lopez Rios Machado

000800/09
000800/09
000845/09

0,5
1
1,5

Fabian Holgado de Pascual Lopez

000783/09

4,5

Fabio Eduardo Galvão Ferreira Costa

000785/09
000823/09
000849/09

0,5
0,5
0,5

Felipe Claret da Mota

000807/09
000810/09
000812/09

0,5
0,5
0,5

SERVIDOR
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Período de: 15 de junho a 17 de julho de 2009
REQUISIÇÕES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

Flavia Mouta Fernandes

000779/09
000839/09
000881/09

0,5
0,5
0,5

Francisco Jose Bastos Santos

000747/09
000796/09

0,5
0,5

Gisele Fernandes Cardoso Mink

000775/09

0,5

000816/09-1C

1,5

Itamar Parra Fernandes

000764/09

0,5

João Evaldo de Carvalho Tavares

000773/09

3,5

Jose Alexandre Cavalcanti Vasco

000781/09
000801/09
000791/09
000864/09

1,5
0,5
1,5
0,5

Jose Carlos Bezerra da Silva

000753/09
000815/09
000874/09

2,5
1,5
0,5

Jose Eduardo Guimarães Barros

000838/09
000873/09

1,5
0,5

Jose Lucio de Oliveira

000762/09

0,5

Juliana Paiva Guimarães

000808/09
000780/09

0,5
0,5

Julio Costa Leite

000814/09

0,5

SERVIDOR

Hamilton Leal Braz
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Período de: 15 de junho a 17 de julho de 2009
REQUISIÇÕES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

Julya Sotto Mayor Wellisch

000760/09
000795/09

0,5
0,5

Lucia de Fátima Ferreira Aguiar

000748/09

4,5

Luciana Pereira Costa

000771/09
000836/09
000887/09

0,5
1,5
1,5

000739/09-1C
000776/09
000794/09-1C
000794/09-1C
000835/09-1C
000835/09-1C

0,5
0,5
0,5
5
2
0,5

Luis Felipe Marques Lobianco

000462/09

6

Marcelo Teixeira Ghesso

000798/09
000833/09

0,5
0,5

Marcio Gonçalves Martins

000865/09

0,5

Marcio Guedes Leite

000837/09
000863/09
000848/09

0,5
0,5
4,5

Marcos Barbosa Pinto

000811/09

0,5

Marcos Calaza Luksenberg

000861/09

4,5

Marcos Galileu Lorena Dutra

000638/09
000884/09

5
0,5

SERVIDOR

Luciana Pires Dias

D:\Dropbox\CVM\Planejamento\Projeto RSI\Migracao\Boletins\Word-2\675 de 31 de 07 de 2009.doc

6.

SAD - Superintendência Administrativo Financeira
GAH - Gerência de Recursos Humanos
Boletim de Pessoal nº 675, de 31 de julho de 2009

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Período de: 15 de junho a 17 de julho de 2009
REQUISIÇÕES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

000857/09
000857/09

0,5
0

000754/09-1C
000758/09
000786/09
000741/09
000741/09
000741/09
000828/09
000856/09-2C
000856/09-2C

1,5
0,5
0,5
1,5
2
0,5
1,5
7
2,5

Maria Luisa Azevedo Wernesbach

000809/09

1,5

Marina Palma Copola

000858/09

0,5

000792/09
000822/09
000831/09-1C
000892/09

0,5
0,5
0,5
0,5

Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro

000778/09

0,5

Nelson Laks Eizirik

000806/09

1,5

Otavio Yazbek

000756/09
000769/09
000789/09
000818/09
000829/09
000851/09
000868/09

1,5
0,5
1,5
2,5
1,5
0,5
1,5

SERVIDOR
Marcus Vinicius de Carvalho

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

Mario Luiz Lemos
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Período de: 15 de junho a 17 de julho de 2009
REQUISIÇÕES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

000855/09
000860/09

0,5
0,5

000765/09
000843/09-2C

0,5
0,5

Raul Jose Linhares Pereira Souto

000770/09

0,5

Reynaldo Jose Canabarro

000893/09

0,5

Ricardo Coelho Pedro

000830/09

3,5

Roberto Sobral Pinto Ribeiro

000730/09

0,5

Rogerio Theodoro Rodrigues Gomes

000820/09

0,5

Sandra de Medeiros Nery

000774/09

3,5

000767/09
000844/09-1C

0,5
0,5

Suzana Ferreira Liskauskas

000766/09
000782/09

0,5
1,5

Terezinha Rossi

000832/09

0,5

Uwe Kehl

000711/09
000711/09
000711/09

1,5
0,5
5

Wagner Gomes

000784/09

4,5

SERVIDOR
Paulo Roberto Gonçalves Ferreira

Raul Fernando Salgado Zenha

Sergio Kohn de Penhas
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Período de: 15 de junho a 17 de julho de 2009
SERVIDOR

REQUISIÇÕES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

000757/09
000790/09
000827/09
000852/09
000869/09

1,5
1,5
1,5
0,5
1,5

Waldir de Jesus Nobre

CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
NOME

Maria Lucia Macieira de Mello

PERÍODO
INÍCIO
TÉRMINO
08.06.2009
15.06.2009
18.06.2009
23.06.2009
30.06.2009

08.06.2009
15.06.2009
18.06.2009
25.06.2009
30.06.2009

EXONERAÇÃO
HERMANO DUTRA E MELLO NETO, exonerado, a pedido, ao final do expediente do
dia 06 de julho de 2009, do cargo em comissão de Gerente, DAS 101.3, da Gerência de
Sistemas (GSI), da Superintendência de Informática (SSI), conforme Portaria / CVM / PTE
/ Nº 058, de 15 de julho de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 21 subseqüente,
seção 2, p. 24.
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FÉRIAS
NOME

LOTAÇÃO

PERÍODO DE FRUIÇÃO

Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro

GJU-4

7 a 16.7.2009

Raul José Linhares Pereira Souto
Leonard de Queiroz Soares

GJU-4
GJU-3

13 a 24.7.2009
14 a 23.7.2009

Ary Alves da Costa Neto
Arydalton Carlos Vilarinhos Junior
George Hamilton Abib Chemim
Jayme de Araujo Motta Neto
Levi Alves Andrade
Lina Maria Continelli
Paulo Cezar Cortez Paula
Ronaldo da Silva Carvalho
Simone Galvão Figueiras

GPS-1
GSI
GMA-2
COE
GAG
GJU-1
PFE
CPA
GNA

3 a 12.8.2009
3 a 12.8.2009
3 a 12.8.2009
3 a 12.8.2009
3 a 20.8.2009
3.8 a 1.9.2009
3 a 12.8.2009
3 a 12.8.2009
3 a 12.8.2009

Itamar Parra Fernandes
Rafael Menezes de Oliveira

GPS-3
GAG

4 a 21.8.2009
4 a 21.8.2009

Arnaldo Almeida de Amorim
João Paulo Linhares Gonçalves
Juliana Passarelli Alves

GJU-1
GSI
GAC

5 a 14.8.2009
5 a 14.8.2009
5 a 24.8.2009

Carlos Alberto Faleiro Carneiro
Leonardo José Fernandes da Silva
Marcelo Mello Alves Pereira
Márcia Maria Drumond Cantini
Marco Antonio Papera Monteiro
Noélia Moura Travassos
Nozomu Miyashita
Sérgio Ricardo Silva Schreiner
Wanize Felix da Cruz

GFE-1
CCP
GJU-3
GIF
GEA-3
GAG
GMA-2
GMA-2
SRB

10 a 19.8.2009
10 a 19.8.2009
10 a 19.8.2009
10 a 21.8.2009
10 a 19.8.2009
10 a 27.8.2009
10 a 29.8.2009
10 a 19.8.2009
10 a 29.8.2009

Eldemar Villar de Almeida

GER-1

11 a 22.8.2009
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10.

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
NOME

LOTAÇÃO PERÍODO DE FRUIÇÃO

PORTARIA SGE

Anilton Soares

GFE-1

03.08 a 29.10.2009

Nº 153, de 07.07.09

Bianca Ribeiro Bezerra

GAD

20.07 a 17.10.2009

Nº 156, de 10.07.09

José Lúcio de Oliveira

GPS-3

13.07 a 09.10.2009

Nº 160, de 14.07.09

Octavio Darci Grassia Sereno

GER-2

22.06 a 19.09.2009

Nº 133, de 16.06.09

Paulo Ricardo Silva de Moraes

GNC

03.08 a 1º.09.2009

Nº 172, de 21.07.09

GER-2

14.09 a 23.10.2009

Nº 131, de 12.06.09

PFE

23.07 a 20.10.2009

Nº 155, de 10.07.09

Valdir de Jesus Lameira
Valéria Davi Albuquerque Bjorklund

PENSÃO

A Presidente da Comissão de Valores Mobiliários resolveu:
Conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 50, de 19 de junho de 2009, publicada no Diário
Oficial da União de 23 subseqüente, seção 2, p. 27, conceder, em virtude do falecimento do
servidor Antonio Sampaio da Silva, ocorrido em 4 de junho de 2009, pensão vitalícia a
ELIZABETH BARBOSA DA SILVA, cota parte a razão de 1/1, como beneficiária viúva,
fundamentada no art. 217, inciso I, alínea "a", da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
(processo nº RJ-2009-5334 - Código SISAC 3175022)

REMOÇÃO
ELTON TIZZIANI, Inspetor, removido da GPS-2 para a SPS, a partir de 1º de agosto de
2009, conforme MEMO / SPS/Nº 51, de 17 de julho de 2009.
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA, Analista, removido da SOI para a SRE, a partir de 1º de
agosto de 2009, conforme MEMO / SOI/Nº 51, de 06 de julho de 2009.
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11.

SUBSTITUIÇÃO
ANTONIO ALCIDES DA SILVA FONSECA, Analista, designado para responder pela
Gerência de Análise de Negócios (GMN), no período de 27 de julho a 05 de agosto de
2008, por motivo de férias do titular, Marcos Galileu Lorena Dutra, conforme Portaria /
CVM / SGE / Nº 175, de 24 de julho de 2009.
ARYDALTON CARLOS VILARINHOS JUNIOR, Analista, designado para responder
pela Gerência de Sistemas (GSI), a partir de 20 de julho de 2009, por motivo de vacância
do cargo, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 171, de 21 de julho de 2009.
BENEDITO FERNANDES LOBO NETO, Inspetor, designado para responder pela
Gerência de Processos Sancionadores 3 (GPS-3), no período de 24 de agosto a 02 de
setembro de 2009, por motivo de férias do titular, Itamar Parra Fernandes, conforme
Portaria / CVM / SGE / Nº 174, de 24 de julho de 2009.
CÉLIA MARIA SILVA DE MORAES BITTENCOURT, Analista, designada para
responder pelo Centro de Estudos em Mercado de Capitais (COE), no período de 03 a 12
de agosto de 2009, por motivo de vacância do cargo, tornando sem efeito o teor da
Portaria/CVM/SGE/Nº Nº 061, de 17 de março de 2009, no período indicado, conforme
Portaria / CVM / SGE / Nº 176, de 24 de julho de 2009.
MARISE TORRES, Analista, designada para responder pela Gerência de Recursos
Humanos (GAH), no período de 20 a 21 de julho de 2009, por motivo de impedimento do
titular, Ricardo Coelho Pedro, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 169, de 20 de julho de
2009.
SOLANGE MARIA DA ROCHA RODRIGUES, Coordenador, DAS 101.3, designada
para responder pelo Gabinete (CGP), nos períodos de 20 a 24 e de 27 a 31 de julho de
2009, por motivo de férias da titular, Juliana Paiva Guimarães, conforme Portaria / CVM /
SGE / Nº 177, de 24 de julho de 2009.
PAULO RIBEIRO JUNIOR, Inspetor, designado para responder pela Gerência de
Processos Sancionadores 3 (GPS-3), no período de 04 a 21 de agosto de 2009, por motivo
de férias do titular, Itamar Parra Fernandes, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 173, de
24 de julho de 2009.
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12.

ERRATA

No Boletim de Pessoal nº 672, de 16 de junho de 2009, no item “Licença para
Capacitação”, referente ao servidor:
•
Raimundo Nonato Nunes de Souza, onde se lê, “27.05 a 25.08.2009”, leiase “27.05 a 24.08.2009”, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 145, de 1º de julho de 2009.

RICARDO COELHO PEDRO
Gerente de Recursos Humanos
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13.

INFORMATIVO
PORTARIA NORMATIVA / SRH / Nº 3, DE 30 DE JULHO DE 2009
Publicada no Diário Oficial da União de 31 de julho de 2009, seção 1, ps. 64 a 67
Estabelece orientações aos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC sobre a assistência à saúde suplementar do
servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas
e dá outras providências
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e
considerando o disposto no Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004, que regulamenta o
art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o Decreto nº 6.081,
de 12 de abril de 2007, resolve:
Art. 1º Os procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, relativos à assistência à saúde
suplementar do servidor ativo ou inativo, seus dependentes e pensionistas, deverão
observar as disposições desta Portaria.
Parágrafo único. Os servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas
referidos no caput são considerados beneficiários, para efeitos desta Portaria.
Art. 2º A assistência à saúde dos beneficiários, a cargo dos órgãos e entidades do
SIPEC, será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS e, de forma suplementar,
mediante:
I - convênio com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na
modalidade de autogestão;
II - contrato com operadoras de plano de assistência à saúde, observado o disposto na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
III - serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou
IV - auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento, quando não adotado
pelo órgão ou entidade do SIPEC o contido no inciso II deste artigo.
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§ 1º Nos casos de serviço prestado diretamente, cada órgão ou entidade do SIPEC
deverá editar um regulamento ou estatuto de gestão própria, observadas as normas
previstas nesta Portaria, ressalvados os casos previstos em lei específica.
§ 2º A celebração de convênios com operadoras de plano de assistência à saúde
organizadas na modalidade de autogestão somente é cabível entre o órgão e a entidade por
ele patrocinada.
Art. 3º Os planos de saúde aos beneficiários dos órgãos e entidades do SIPEC
contemplarão a assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e
farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, para tratamento das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde,
da Organização Mundial de Saúde.
§ 1º A cobertura definida no caput observará, como padrão mínimo, o constante das
normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
§ 2º Todas as modalidades de gestão da assistência à saúde suplementar atenderão o
termo de referência básico constante no anexo desta Portaria, com as exceções previstas na
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
§ 3º Os servidores ativos ou inativos, seus dependentes e pensionistas poderão
complementar o custeio de planos de assistência à saúde suplementar superiores ao mínimo
previsto no termo de referência básico, sem qualquer custo adicional para a Administração
Pública.
§ 4º É facultada aos órgãos ou entidades do SIPEC a contratação de planos de saúde
que contemplem a cobertura odontológica.
§ 5º A contratação dos planos de assistência médico-hospitalar e odontológica deverá
ser feita separadamente sempre que for técnica e economicamente viável.
DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR
Art. 4º Para fins desta Portaria, são beneficiários do plano de assistência à saúde:
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I - na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo
comissionado ou de natureza especial e de emprego público, da Administração Pública
Federal direta, suas autarquias e fundações;
II - na qualidade de dependente do servidor:
a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável;
b) o companheiro ou a companheira na união homoafetiva,
obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;
c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável
reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;
d) os filhos e enteados, solteiros, até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se inválidos,
enquanto durar a invalidez;
e) os filhos e enteados, entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade,
dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso regular reconhecido pelo
Ministério da Educação; e
f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto
nas alíneas "d" e "e".
III - pensionistas de servidores de órgãos ou entidades do SIPEC.
Parágrafo único. A existência do dependente constante das alíneas "a" ou "b" do
inciso II desobriga a assistência à saúde do dependente constante da alínea "c" daquele
inciso.
Art. 5º Os beneficiários de pensão poderão permanecer no plano de assistência à
saúde de que trata esta Portaria, na mesma condição, mediante opção a ser efetivada junto
ao órgão ou entidade de manutenção do benefício.
Art. 6º A operadora poderá admitir a adesão de agregados em plano de assistência à
saúde, limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo e ao segundo grau de
parentesco por afinidade, com o servidor ativo ou inativo, desde que assumam
integralmente o respectivo custeio.
DA INSCRIÇÃO, ADESÃO, EXCLUSÃO E SUSPENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NOS
PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR
Art. 7º É voluntária a inscrição, a adesão e a exclusão de qualquer beneficiário em
plano de assistência à saúde de que trata esta Portaria.
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Art. 8º Caberá aos órgãos e entidades do SIPEC encaminhar à operadora conveniada
ou contratada as solicitações de inscrição, adesão, exclusão e suspensão dos servidores
ativos, inativos e pensionistas.
§ 1º No caso de serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, a inscrição,
adesão, exclusão e suspensão dos beneficiários será realizada pelo respectivo órgão ou
entidade setorial ou seccional do SIPEC, ressalvados os casos previstos em legislação
específica.
§ 2º A comunicação de inscrição, de exclusão ou suspensão de beneficiário no plano
de assistência à saúde será efetivada em conformidade com o cronograma estabelecido no
convênio, contrato, regulamento ou estatuto do serviço prestado diretamente pelo órgão ou
entidade, sendo a data considerada no cronograma o marco para fins de início da cobertura
assistencial e contagem dos períodos de carência.
Art. 9º Os beneficiários excluídos de plano de assistência à saúde deverão entregar
seus cartões de identificação aos órgãos e entidades do SIPEC, para devolução à
operadora.
§ 1º A exclusão do servidor implicará a exclusão de todos os seus dependentes.
§ 2º As exclusões de plano de assistência à saúde suplementar ocorrerão nas
seguintes situações:
a) suspensão de remuneração ou proventos, mesmo que temporariamente;
b) exoneração ou dispensa do cargo ou emprego;
c) redistribuição do cargo a outro órgão ou entidade não coberto pelo respectivo
plano;
d) licença sem remuneração;
e) decisão administrativa ou judicial;
f) voluntariamente, por opção do servidor; e
g) outras situações previstas em lei.
§ 3º No caso de licença sem remuneração, afastamento legal, ou em caso de
suspensão temporária de remuneração ou proventos, o servidor ativo ou inativo poderá
optar por permanecer no plano de assistência à saúde suplementar, devendo assumir
integralmente, durante o período da licença, afastamento ou suspensão, o respectivo
custeio das despesas, observado o disposto no artigo 183, § 3º, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, alterada pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003.
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§ 4º Ressalvadas as situações previstas no § 2º, a exclusão do servidor dar-se-á,
também, por fraude ou inadimplência.
DO CUSTEIO
Art. 10. O custeio da assistência à saúde suplementar dos beneficiários constantes do
art. 4º desta Portaria é de responsabilidade da Administração Pública Federal direta, de
suas autarquias e fundações, no limite do valor estabelecido pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, condicionado à disponibilidade orçamentária, e dos
servidores, ressalvados os casos previstos em lei específica.
§ 1º O valor a ser despendido pelos órgãos e entidades do SIPEC com assistência à
saúde suplementar terá por base a dotação específica consignada nos respectivos
orçamentos.
§ 2º O valor da contrapartida de responsabilidade dos órgãos e entidades do SIPEC,
definida no Orçamento Geral da União, terá como base o número de beneficiários
regularmente inscritos no plano de assistência à saúde suplementar, observadas as
disposições do art. 4º desta Portaria, e será repassada à operadora na data estabelecida no
respectivo convênio ou contrato.
Art. 11. A contribuição mensal do titular do benefício, destinada exclusivamente ao
custeio da assistência à saúde suplementar, corresponderá a um valor fixo definido em
convênio ou contrato, observado o disposto em cláusulas de convênios, dos regulamentos
ou estatutos das entidades.
§ 1º Os valores de contribuição referentes ao plano de saúde suplementar poderão ser
consignados em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, de
acordo com o disposto na legislação vigente.
§ 2º A atualização das contribuições a que se refere o caput será efetuada mediante a
apresentação ao órgão competente das planilhas demonstrativas de custos assistenciais dos
planos de saúde apresentados para os órgãos e entidades do SIPEC.
§ 3º Eventual participação no custo dos serviços utilizados não poderá ser cobrada
mediante consignação em folha de pagamento, até regulamentação específica da matéria.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Art. 12. Caberá às operadoras conveniadas e contratadas encaminhar, anualmente,
aos órgãos ou entidades do SIPEC, quadro demonstrativo contendo o detalhamento das
receitas arrecadadas e das despesas com os respectivos beneficiários, em conformidade
com as normas estabelecidas.
Parágrafo único. Os dados e documentos relativos à prestação de contas abrangida no
caput deverão estar à disposição da Secretaria de Recursos Humanos e dos órgãos de
controle interno.
DA SUPERVISÃO DOS CONVÊNIOS OU CONTRATOS
Art. 13. Caberá aos órgãos e entidades do SIPEC a supervisão dos convênios e
contratos referidos nesta Portaria.
Art. 14. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, cada órgão ou entidade
do SIPEC designará um representante para atuar junto à operadora conveniada ou
contratada, nos termos dos convênios e contratos.
Art. 15. No cumprimento de sua atividade supervisora, a Secretaria de Recursos
Humanos poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos e informações sobre a gestão dos
convênios e contratos aos órgãos e entidades do SIPEC.
DOS CONVÊNIOS
Art. 16. Para a celebração de convênios com a Administração Pública Federal direta,
suas autarquias e fundações, as operadoras de planos de saúde deverão atender as seguintes
condições:
I - ser classificada como entidade de autogestão, nos termos das normas estipuladas
pela ANS; e
II - não ter finalidade lucrativa.
DOS CONTRATOS
Art. 17. As operadoras de planos de saúde, para celebrar contratos com a
Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, na forma do disposto
no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro 2004, com a redação dada pelo
Decreto nº 5.010, de 9 de março de 2004, deverão:
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I - possuir autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Saúde ANS, ou comprovar regularidade no processo instaurado na referida Agência;
II - ter sido regularmente selecionada através de processo competente observado o
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nesta Portaria; e
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CONVÊNIOS E CONTRATOS
Art. 18. Para atender o disposto no art. 2º, ficam as operadoras obrigadas a:
I - oferecer e disponibilizar a todos os beneficiários dos planos de assistência à saúde
suplementar, na área de abrangência do órgão ou entidade ao qual está vinculado o titular
do benefício, os serviços assistenciais previstos no art. 3º, por meios próprios ou por
intermédio de rede de prestadores de serviços;
II - oferecer e disponibilizar planos de saúde com coberturas e redes credenciadas
diferenciadas aos servidores do órgão ou entidade do SIPEC;
III - oferecer e disponibilizar atendimento de urgência e emergência em todo o
território nacional, independentemente da área de abrangência do órgão ou entidade ao
qual estiver vinculado o titular do benefício;
IV - manter sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos;
V - fornecer identificação individual aos beneficiários; e
VI - designar uma pessoa responsável pelo relacionamento com o órgão ou entidade
do SIPEC convenente ou contratante.
DO SERVIÇO PRESTADO DIRETAMENTE PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE
Art. 19. Entende-se como serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, o
oferecimento de assistência à saúde suplementar ao servidor ativo, inativo, seus
dependentes e pensionistas, por meio de rede de prestadores de serviços mediante gestão
própria ou contrato.
Parágrafo único. O serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade deverá
dispor, por meios próprios ou contratados, de infra-estrutura administrativa e operacional
necessária para o gerenciamento do serviço de assistência à saúde suplementar, observadas
as demais disposições desta Portaria.
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Art. 20. É vedada a inclusão de beneficiários de outros órgãos e entidades do SIPEC,
inclusive na qualidade de dependente, ao serviço prestado diretamente pelo órgão ou
entidade.
Art. 21. Serão criados Conselhos Consultivos paritários no âmbito dos órgãos e
entidades, eleitos de forma direta entre seus pares, para fins de encaminhamento dos
assuntos relacionados aos serviços prestados, respeitados os casos previstos em lei
específica.
Art. 22. Os valores da contribuição mensal do servidor, ativo ou inativo, de seus
dependentes e do pensionista, de que trata o art. 11 desta Portaria, serão indicados pelos
Conselhos Consultivos paritários e aprovados pelo órgão ou entidade do SIPEC,
ressalvados os casos previstos em lei específica.
Art. 23. A partir da vigência desta Portaria, a criação de serviço prestado diretamente
pelo órgão ou entidade do SIPEC exigirá regulamento ou estatuto específico do serviço
prestado diretamente pelo órgão ou entidade aprovado pela SRH/MP.
Art. 24. A avaliação atuarial, que servirá de base para o estabelecimento da receita,
despesa e fundo de reserva do respectivo exercício financeiro, deverá ser realizada no
início de cada ano civil.
Art. 25. Para a contratação de rede de prestação de serviço deverá ser observado o
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
DO AUXÍLIO
Art. 26. O servidor ativo, inativo e o pensionista poderão requerer o auxílio de
caráter indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o
órgão ou entidade ofereça assistência direta ou por convênio de autogestão, desde que
comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde suplementar que
atenda às exigências contidas no termo de referência básico, anexo desta Portaria.
§ 1º Em caso de o servidor aderir ao convênio ou serviço prestado diretamente pelo
órgão, não lhe será concedido o auxílio de que trata o caput.
§ 2º O auxílio de caráter indenizatório mediante ressarcimento não poderá ser
concedido no caso de o órgão ou entidade oferecer assistência à saúde suplementar por
meio de contrato.
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Art. 27. Para fazer jus ao auxílio, o plano de assistência à saúde suplementar,
contratado diretamente pelo servidor, deverá atender, no mínimo, ao termo de referência
básico, anexo desta Portaria.
Art. 28. O auxílio será consignado no contracheque do titular do benefício e será
pago sempre no mês subseqüente à apresentação, pelo servidor, de cópia do pagamento do
boleto do plano de saúde, desde que apresentada ao órgão setorial ou seccional do SIPEC
ao qual está vinculado, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.
Art. 29. O auxílio poderá também ser requerido para cobrir despesas com planos de
assistência odontológica, observadas as regras contidas no art. 26 desta Portaria.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 30. Os convênios e contratos vigentes somente serão renovados mediante o
cumprimento das disposições contidas nesta Portaria.
Art. 31. A partir do exercício de 2010, os recursos orçamentários para o custeio da
saúde suplementar do servidor serão calculados mensalmente com base no número de
beneficiários (servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas) devidamente
cadastrados no SIAPE e o valor per capita estabelecido pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do SIPEC ficam obrigados a atualizar o
módulo de dependentes no SIAPE, e o cadastro dos servidores ativos, inativos e
pensionistas titulares dos planos de saúde.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, dependentes economicamente do
servidor ativo ou inativo, conforme declaração anual de Imposto de Renda, que constem no
seu assentamento funcional, poderão ser inscritos no plano de saúde contratado ou
conveniado pelo órgão ou entidade desde que o valor do custeio seja assumido pelo próprio
servidor, observados os mesmos valores com ele conveniados ou contratados.
Art. 33. É vedada a exclusão de beneficiário em decorrência de insuficiência de
margem consignável do titular do benefício.
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Parágrafo único. Durante o período de insuficiência de margem consignável, o
disposto no caput não exime o beneficiário do pagamento dos débitos de contribuição e
participação de sua responsabilidade.
Art. 34. O beneficiário titular poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição no
plano de assistência à saúde suplementar a que estiver vinculado a qualquer tempo, sendo
exigida, nesta hipótese, a quitação de eventuais débitos de contribuição e/ou participação.
Parágrafo único. O cancelamento da inscrição a que se refere o caput implicará a
cessação dos direitos de utilização da assistência à saúde pelo titular e seus dependentes,
junto à operadora conveniada, contratada ou ao serviço prestado diretamente pelo órgão ou
entidade.
Art. 35. O servidor ativo, inativo e o pensionista não inscrito em plano de assistência
à saúde suplementar, nas condições previstas nesta Portaria, não fará jus ao custeio de que
trata o art. 10.
Art. 36. A aplicação das disposições contidas nesta Portaria dependerá de previsão
orçamentária e financeira.
Art. 37. A transferência dos valores referentes ao custeio e às contribuições dos
servidores às respectivas operadoras obedecerá rigorosamente ao cronograma previsto no
termo de convênio ou contrato.
Art. 38. A operacionalização dos serviços para fins de aplicação do benefício de que
trata esta Portaria é de responsabilidade exclusiva dos órgãos e entidades do SIPEC.
Art. 39. O órgão ou entidade determinará, para todos os seus servidores, uma única
modalidade de gestão de saúde suplementar.
Parágrafo único. Excetua-se da regra estabelecida no caput deste artigo o disposto no
artigo 26 desta Portaria Normativa.
Art. 40. Ficam revogadas as Portarias Normativas SRH nº 1, de 27 de dezembro de
2007 e nº 4, de 24 de junho de 2008.
Art. 41. Nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a doze
meses, ressalvado o disposto no caput do art. 22 da Resolução Normativa nº 195, de 14 de
julho de 2009, da ANS.
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Art. 42. Os prazos de carência bem como as demais situações não previstas nesta
Portaria deverão observar as normas regulamentares da ANS.
Art. 43. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DUVANIER PAIVA FERREIRA

ANEXO
TERMO DE REFERÊNCIA BÁSICO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto regular o plano de referência básico dos
servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas vinculados aos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, nos
termos do art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
1.2. É obrigatório a todas as operadoras que prestam assistência à saúde aos
beneficiários vinculados aos órgãos do SIPEC o oferecimento do plano de referência
básico que contemple as regras estabelecidas neste instrumento.
1.2.1. Entende-se por beneficiário, na condição de titular do plano, o servidor ativo e
inativo ou pensionista. Somente o servidor, ativo ou inativo, poderá inscrever beneficiários
na condição de dependentes.
1.3. É obrigatória a oferta de outros planos de assistência à saúde, respeitadas as
coberturas mínimas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
1.4. Os planos oferecidos aos beneficiários vinculados aos órgãos do SIPEC
caracterizam-se como planos privados coletivos empresariais, que oferecem cobertura à
população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação estatutária, com adesão
espontânea e opcional.
2. INCLUSÃO
2.1. Poderão inscrever-se no plano, nas seguintes categorias:
2.1.1. Na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo
comissionado ou de natureza especial, bem como de emprego público vinculado a órgão ou
entidade da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações;
2.1.2. Na qualidade de dependente do servidor:
a)o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável;
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b)o companheiro ou a companheira na união homo afetiva, obedecidos os mesmos
critérios adotados para o reconhecimento da união estável;
c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável
reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;
d) os filhos e enteados, solteiros, até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se inválidos,
enquanto durar a invalidez;
e) os filhos e enteados, entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade,
dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso regular reconhecido pelo
Ministério da Educação;
f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto
nas alíneas "d" e "e".
2.1.3. Pensionistas de servidores de órgão ou entidade do SIPEC.
2.1.4. A existência do dependente constante nas letras "a" e "b" do subitem 2.1.2.
desobriga a assistência à saúde do dependente constante na letra "c" do referido subitem.
2.1.5. O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, dependentes economicamente do
servidor ativo ou inativo, conforme declaração anual de Imposto de Renda, que constem no
seu assentamento funcional, poderão ser inscritos no plano de saúde contratado ou
conveniado pelo órgão ou entidade desde que o valor do custeio seja assumido pelo próprio
servidor, observados os mesmos valores com ele conveniados ou contratados.
2.2. Os pensionistas poderão permanecer no plano de assistência à saúde, de que trata
a Portaria, desde que façam a opção por permanecer como beneficiário do plano, junto ao
setorial ou seccional do SIPEC.
2.2.1. Não estará obrigado ao cumprimento de nova carência, no mesmo plano, o
pensionista que se inscrever, nessa condição, dentro de 30 (trinta) dias do óbito do
servidor.
2.3. A operadora poderá admitir a inscrição de agregados no plano de assistência à
saúde, limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo ou segundo grau por
afinidade, com o titular, desde que assumam, integralmente, o respectivo custeio.
2.4. É voluntária a inscrição e a exclusão de qualquer beneficiário em plano de
assistência à saúde de que trata a Portaria.
2.5. Caberá aos órgãos e entidades do SIPEC encaminhar as solicitações dos
respectivos servidores ativos, inativos e pensionistas, habilitados para a efetivação de
inscrição e exclusão junto à operadora conveniada ou contratada.
2.5.1. No caso de serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade, a inscrição e
a exclusão dos beneficiários será realizada pelo respectivo órgão ou entidade do SIPEC,
ressalvados os casos previstos em legislação específica.
2.5.2. A comunicação de inscrição de beneficiário no plano de assistência à saúde ou
de sua exclusão do referido plano deverá ser feita de acordo com as datas que forem
estabelecidas no convênio, contrato ou no regulamento ou estatuto do serviço diretamente
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prestado pelo órgão ou entidade, sendo essa data considerada para fins de início da
cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência.
2.6. Os beneficiários excluídos do plano de assistência à saúde terão seus cartões de
identificação recolhidos pelos órgãos e entidades do SIPEC, que os devolverão à
operadora.
2.6.1. A exclusão do servidor implicará na exclusão de todos os seus dependentes.
2.6.2. A exclusão do servidor do plano de assistência à saúde suplementar dar-se-á
pela ocorrência de evento ou ato que implique na suspensão, mesmo que temporária, de
seus vencimentos, tais como exoneração, redistribuição e demissão, bem como o
deslocamento do servidor para outro órgão ou entidade não coberto pelo respectivo plano,
observado o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.656, de 1998.
2.6.3. No caso de licença sem remuneração, afastamento legal ou suspensão
temporária de remuneração, o servidor poderá optar por permanecer no plano de
assistência à saúde suplementar, devendo assumir integralmente, durante o período da
licença, o respectivo custeio das despesas, observado o disposto no artigo 183, § 3º da Lei
nº 8.112, de 1990, alterada pelo art. 9º da Lei 11.302, de 10 de maio de 2006.
2.6.4. Independentemente da situação prevista no item 2.6.2, a exclusão do servidor
dar-se-á também por fraude ou inadimplência.
2.7. Caberá ao órgão ou entidade do SIPEC a apresentação de documentos que
comprovem o vínculo do servidor ativo ou inativo e pensionista e a relação de parentesco
consangüíneo ou por afinidade dos dependentes com o servidor ativo ou inativo, quando
solicitados pela operadora.
2.8. É assegurada a inclusão:
2.8.1. do recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor ativo ou inativo, isento
do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, desde que a
inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento nascimento;
2.8.2. do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com aproveitamento dos períodos
de carência já cumpridos pelo servidor, ativo ou inativo, adotante.
2.9. É garantido aos servidores exonerados a manutenção no plano de saúde, após a
perda do vínculo com o órgão ou entidade do SIPEC, nas condições estabelecidas na
legislação em vigor, desde que assumam integralmente o respectivo custeio.
3. COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS
3.1. A operadora cobrirá os custos relativos aos atendimentos ambulatoriais,
internações hospitalares e atendimentos obstétricos, previstos no Rol de Procedimentos da
ANS vigente, assim como nas Resoluções CONSU nº 11 e 12 de 1998.
3.2. A cobertura ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório
ou ambulatório, observados os seguintes serviços:
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3.2.1. consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas,
inclusive obstétrica para pré-natal, em especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal
de Medicina;
3.2.2. apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,
incluindo consultas com fisioterapeutas e psicólogos, procedimentos cirúrgicos
ambulatoriais, solicitados e indicados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em
ambiente hospitalar;
3.2.3. atendimentos caracterizados como de urgência ou de emergência por período
de 12 horas, durante a carência para o plano médico hospitalar.
3.3. A cobertura hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar, em
regime de internação, inclusive cobertura dos procedimentos relativos ao atendimento prénatal, da assistência ao parto, e os atendimentos caracterizados como urgência e
emergência, e inclui:
3.3.1. internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor e quantidade, em clínicas
básicas e especializadas, relacionada às especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal
de Medicina;
3.3.2. internação hospitalar em centro de terapia intensiva, ou similar, sem limitação
de prazo, valor e quantidade, a critério do médico assistente;
3.3.3. diária de internação hospitalar;
3.3.4. despesa referente a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e
alimentação durante o período de internação;
3.3.5. exames complementares indispensáveis para controle da evolução da doença e
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico
assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
3.3.6. taxas, incluindo materiais utilizados durante o período de internação e
relacionadas com o evento médico;
3.3.7. acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do
beneficiário menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, nas mesmas condições
da cobertura do plano, exceto no caso de internação em UTI ou similar, quando não for
possível o
acompanhamento;
3.3.8. cirurgia plástica reparadora quando efetuada para restauração das funções em
órgãos, membros e regiões e que estejam causando problemas funcionais;
3.3.9. cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar;
3.3.10. órteses e próteses, registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico;
3.3.11. procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto;
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3.3.12. assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor, durante os
primeiros 30 (trinta) dias após o nascimento;
3.3.13. cirurgia plástica reconstrutiva de mama, para o tratamento de mutilação
decorrente de utilização técnica de tratamento de câncer.
3.3.14. Cobertura de transplantes de córnea e rim bem como as despesas com seus
procedimentos vinculados, abaixo relacionados, sem prejuízo da legislação específica que
normatiza esses procedimentos:
a) as despesas assistenciais com doadores vivos;
b) os medicamentos utilizados durante a internação;
c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto
medicamentos de manutenção;
d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de
ressarcimento ao SUS.
3.3.15. Não havendo disponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios, contratados ou credenciados pela operadora, na acomodação em que o
beneficiário foi inscrito, a ele será garantido o acesso a acomodação em nível superior ao
previsto, sem ônus adicional, na rede credenciada, até que haja disponibilidade de leito,
quando será providenciada a transferência.
3.3.16. Não havendo disponibilidade de vagas nos estabelecimentos próprios,
contratados ou credenciados pela operadora, o ônus da internação em outro hospital fora da
rede de serviço é de responsabilidade da operadora.
3.4. É obrigatória a cobertura dos procedimentos relacionados com os agravos
ocupacionais e suas conseqüências, incluindo cirurgia plástica reparadora no caso de
doença ocupacional e moléstias profissionais.
4. EXCLUSÕES DE COBERTURA
4.1. As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto na Lei nº
9.656, de 1998, as Resoluções do CONSU, e respeitando-se as coberturas mínimas
obrigatórias previstas na citada Lei. São excluídos da cobertura do plano os eventos e
despesas decorrentes de:
4.1.1. tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
4.1.2. atendimentos prestados antes do início do período de vigência ou do
cumprimento das carências;
4.1.3. procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive órteses e
próteses para o mesmo fim;
4.1.4. cirurgia plástica estética de qualquer natureza;
4.1.5. inseminação artificial;
4.1.6. tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;
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4.1.7. tratamentos em centros de Saúde Pela Água (SPAs), clínicas de repouso,
estâncias hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos;
4.1.8. transplantes, à exceção de córnea e rim, e demais casos constantes do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS;
4.1.9. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
4.1.10. fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
4.1.11. fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico indicado;
4.1.12. tratamentos ilícitos ou anti-éticos, assim definidos sob o aspecto médico e
legal, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
4.1.13. casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente;
4.1.14. aplicação de vacinas preventivas;
4.1.15. necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo;
4.1.16. aparelhos ortopédicos, com exceção dos inerentes e ligados ao ato cirúrgico;
4.1.17. aluguel de equipamentos hospitalares e similares;
4.1.18. procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área
geográfica de abrangência do plano; e
4.1.19. consulta, tratamento ou outro procedimento concernente a especialidades
médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.
5. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
5.1. Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou
de complicação no processo da gestação.
5.2. Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco imediato
de morte ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico
assistente.
5.3. É assegurado o atendimento de urgência e emergência, após as primeiras vinte e
quatro horas contadas da adesão do beneficiário ao plano, inclusive se decorrentes de
complicações da gestação, sendo prioritárias as atividades e procedimentos destinados à
preservação da vida, órgãos e funções do beneficiário, incluindo eventual necessidade de
remoção, até a saída do paciente, observando se o seguinte:
5.3.1. O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência ou emergência,
incluindo a necessidade de assistência médica decorrente da condição gestacional, por pelo
menos 12 (doze) horas de atendimento, não garantindo cobertura para internação;
5.3.2. Caberá a operadora o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para
uma unidade do Sistema Único de Saúde-SUS, que disponha de serviço de urgência e/ou
emergência, visando a continuidade do atendimento.
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6. REEMBOLSO
6.1. Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos prestados
em território nacional, ao beneficiário, com assistência à saúde, quando não for possível a
utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora, de acordo com
o contido nas tabelas praticadas pelo plano, sempre que:
6.1.1. O serviço for realizado em localidade, pertencente à área de abrangência
geográfica do plano, onde não houver profissional da rede de serviço habilitado para
prestar o atendimento;
6.1.2. Se configurar urgência e/ou emergência devidamente justificada em relatório
pelo profissional que executou o procedimento;
6.1.3. Houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do
atendimento em determinadas especialidades.
6.2. O reembolso dos procedimentos realizados fora da área de abrangência do plano
poderá ser efetuado desde que estabelecido em contrato, convênio, estatuto ou regimento
do serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade do SIPEC.
6.3. O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela de
Referência da operadora, vigente à data do evento, no prazo máximo de trinta dias
contados da apresentação dos documentos em via original abaixo elencados, que
posteriormente serão devolvidos em caso de reembolso parcial:
6.3.1. Conta discriminativa das despesas, incluindo relação com materiais,
medicamentos e exames efetuados, com preços por unidade, juntamente com as faturas ou
notas fiscais do hospital e de fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais;
6.3.2. Recibos de pagamento dos honorários médicos;
6.3.3. Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de
permanência do beneficiário no hospital; e
6.3.4. Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso.
6.4. Para fins de reembolso, o servidor, ativo ou inativo, e o pensionista deverá
apresentar a documentação adequada no prazo máximo de doze meses, contados da data do
evento, sob pena de perder o direito ao reembolso.
7. REMOÇÃO
7.1. Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente (do hospital de origem
para o hospital de destino), comprovadamente necessária, dentro dos limites de
abrangência geográfica do plano.
7.2. Nos casos de urgência e de emergência, em que o paciente não tiver direito à
internação devido à carência de 24 horas, dar-se-á a remoção inter-hospitalar da origem
para o destino, em ambulância terrestre, nos limites da área de abrangência geográfica do
plano, quando caracterizada pelo médico assistente a necessidade de internação,
observando-se as seguintes situações:
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7.2.1. Na impossibilidade de remoção por risco de morte, o paciente ou responsável e
o prestador do atendimento deverão acordar quanto à responsabilidade financeira da
continuidade da assistência, desobrigando-se a operadora desse ônus;
7.2.2. A operadora deverá disponibilizar ambulância terrestre com os recursos
necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre o
paciente quando efetuado o registro na unidade hospitalar que o receber;
7.2.3. Quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de
termo de responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade diferente daquela
definida no item 5.3.2, a operadora estará desobrigada do ônus financeiro da remoção.
8. MECANISMOS DE REGULAÇÃO
8.1. O beneficiário poderá se utilizar dos médicos ou instituições relacionados na
rede de serviço da operadora, de acordo com o plano subscrito por ele ou seu órgão ou
entidade, exclusivamente para o atendimento decorrente de riscos cobertos. Ao utilizar a
rede referenciada ou contratada, o beneficiário não fará qualquer desembolso, cabendo à
operadora efetuar o pagamento diretamente ao referenciado ou contratado, em nome e por
conta do servidor.
8.2. O pagamento das despesas cobertas pelo plano de saúde será efetuado
diretamente ao referenciado ou contratado, desde que atestados pelo beneficiário.
8.3. No ato do atendimento o beneficiário deverá apresentar documento de
identidade, juntamente com o cartão da operadora do plano de saúde.
8.4. A operadora poderá exigir autorização prévia para a realização de procedimentos
conforme disposto em contrato ou convênio, devendo dar ampla publicidade destes
mecanismos a seus segurados.
8.4.1. Nos casos em que a operadora estabelecer autorização prévia, deverá ser
garantida a avaliação do atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de um
dia útil, contados da data da solicitação, para a definição dos casos de aplicação das regras
de regulação, ressalvadas as hipóteses de urgência ou de emergência.
8.4.2. Em caso de divergência médica na concessão da autorização prévia, para
dirimir o conflito, será instaurada junta médica no prazo máximo de quarenta e oito horas
contadas da formalização do processo.
8.4.2.1. A junta médica será constituída por três membros, sendo o requerente do
procedimento ou membro nomeado pelo beneficiário, um médico da operadora, e terceiro
membro escolhido consensualmente pelos dois demais profissionais, cuja remuneração
ficará a cargo da operadora.
8.5. A operadora reserva-se o direito de alterar a rede de prestadores de serviços,
obedecidos os trâmites legais existentes, principalmente no que se refere à mudança de
entidade hospitalar, conforme art. 17 da Lei nº 9.656, de 1998.
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8.5.1. É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outra
equivalente e mediante comunicação ao beneficiário e à ANS com 30 (trinta) dias de
antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude
ou infração das normas sanitárias em vigor.
8.5.1.1. Na hipótese de ocorrer a substituição de entidade hospitalar por vontade da
operadora durante período de internação de beneficiário, ser-lhe-á garantido o pagamento
das despesas relacionadas com a internação até a alta hospitalar, estabelecida pelo médico
assistente, exceto nos casos de infração às normas sanitárias, quando a operadora
providenciará, às suas expensas, a transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência.
8.5.2. No caso de redimensionamento de rede hospitalar, é necessário autorização
prévia da ANS.
8.6. Na hipótese de o beneficiário optar por acomodação hospitalar superior àquela
contratada, deverá arcar com a diferença de preço e a complementação dos honorários
médicos e hospitalares, conforme negociação direta com o médico ou hospital.
8.7. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades especiais dos beneficiários, bem como aqueles
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e lactentes, e crianças
até 5 (cinco) anos de idade.
8.8. A operadora não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços
eventualmente utilizados de maneira diversa do acordado.
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