
Manutenção do 
Plano de Saúde após 
o Desligamento do 
Empregado

2022



PDVP - 2022

2

O QUE É RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 279 OU RN 279?

Esta resolução regulamenta o direito de manutenção da condição de 

beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa 

e aposentados.

Define os critérios para que um ex-funcionário permaneça inscrito no 

plano de saúde oferecido pela empresa.

O QUE O EX-EMPREGADO DEVE FAZER APÓS O DESLIGAMENTO?

O ex-empregado deve procurar o RH da patrocinadora Cemig para se 

informar sobre os critérios da RN 279.

Após entender sobre os critérios, preencher o “Termo de comunicação de 

manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência 

à saúde” que será entregue pelo RH Cemig, escolhendo uma das opções 

apresentadas.

Cada opção tem exigências próprias que devem ser avaliadas pelo 

beneficiário antes da sua escolha.
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RN279 – PREENCHIMENTO DO TERMO

DADOS PESSOAIS OBRIGATÓRIOS

• Celular, telefone, endereço e e-mail atualizados;

• Nome e matrícula funcional para identificação.

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________

INFORMAÇÕES DO TEMPO DE TRABALHO

• Data do desligamento - Motivo de desligamento;

• Aposentado pelo INSS - Continuou trabalhando após a aposentadoria;

• Contribuição para plano antecessor - Tempo de contribuição.
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RN279 – OPÇÕES

OPÇÃO 1 – MANUTENÇÃO IMEDIATA

• Alteração de categoria imediata – autopatrocinado;

• Permanência no PSI de acordo com o tempo de contribuição: 1 ano para 1 ano 

até 10 anos; ilimitado acima de 10 anos;

• Assume as contribuições integralmente (R$1.031,85);

• Todos os motivos de desligamento.

OPÇÃO 2 – EXCLUSÃO

• Exclusão ocorre no último dia do mês do desligamento;

• Retorno somente se voltar a ter vínculo empregatício ou previdenciário 

(Forluz);

• Cumprimento de novo período de carências;

• Todos os motivos de desligamento.

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________

OPÇÃO 3 – CATEGORIA TRANSITÓRIA

• Mesmos moldes de contratação (contribuição inalterada – boleto);

• Prazo máximo de 60 dias;

• Antes do fim do prazo acima, deve enviar “Formulário de Inscrição de 

Autopatrocinado”, caso queira permanecer no PSI.

Somente para demissão “sem justa causa ou exonerado” ou aposentado pelo 

INSS com mais de 10 anos de contribuição.
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OPÇÃO 3 – CATEGORIA TRANSITÓRIA

• É um benefício para aqueles que querem pensar melhor antes de decidir pela 

exclusão ou pela manutenção como autopatrocinado;

• Encerrado quando houver concessão de benefício Forluz, solicitação de 

manutenção do grupo familiar (formulário de autopatrocinado) ou fim do prazo 

de 60 dias, o que ocorrer primeiro;

• Se não houver formalização do desejo de manutenção até o último dia do 

prazo (Formulário de autopatrocinado), o grupo familiar é excluído.

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________

ENTREGA DO TERMO

• O Termo da RN279 deve ser entregue ao RH da Cemig, que repassará à Cemig 

Saúde dentro dos prazos estabelecidos;

• A Cemig Saúde enviará, para o e-mail preenchido no termo, a formalização da 

opção escolhida, prazo de permanência no PSI e cópia do documento;

• Deve apresentar carta de Concessão de Benefício do INSS para fins de cálculo 

das contribuições do plano de saúde (Ato Normativo nº36). Caso não ocorra o 

envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com 

o teto máximo da Previdência Social.
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TERMO DE COMUNICAÇÃO E OPÇÃO DE MANUTENÇÃO 
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO EM PLANO PRIVADO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Declaro sob as penas da lei que, fui comunicado(a) da opção de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, nos termos que estabelece o 
artigo 10 da RN 279/11, sendo beneficiário(a) do PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG, registrado sob nº443.959/03-7, declaro de livre e espontânea 
vontade:

Termo de comunicação e opção de manutenção da condição de beneficiário em
plano privado de assistência à saúde – Coletivo Empresarial
Nos termos do Artigo 30/31 da lei Nº 9.656/98 e RN279/2011

(   ) Ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde, como beneficiário Autopatrocinado, bem como, dos dependentes 
inscritos e vinculados ao plano de saúde, após a perda de meu vínculo empregatício ou estatutário com a empregadora patrocinadora do referido Plano Assis-
tencial, caso não tenha concessão do benefício Forluz, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria, de forma imediata.

Ao marcar essa opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado, assumindo as contribuições integralmente. Conforme previsto no Re-
gulamento do Prosaude Integrado da Cemig – PSI, Seção II - Da manutenção no plano como autopatrocinado, artigo 24.

(    ) Não ter interesse na manutenção da minha condição de beneficiário no Plano de Saúde. Consequentemente, será realizada a minha exclusão e de 
todo o grupo familiar no último dia do mês vigente ao desligamento, em decorrência da minha demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria
.
(    ) Ter interesse pela manutenção da condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, na categoria transitória/RN279, nos mesmos moldes de 
contribuição atual, assegurado pelo direito de permanência de até 60 (sessenta) dias, ampliado pelo regulamento. Estou, ciente que a não manifestação 
formal junto à Cemig Saúde até o fim do prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na minha exclusão do Plano de Saúde e todo o grupo familiar. (Somente 
para os casos em que o empregado foi exonerado ou demitido sem justa causa e estiver aposentado pelo INSS)

Ao marcar essa opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 dias a contar da data do desligamento, para decidir se deseja permanecer 
no plano. A manifestação em formulário próprio implicará na alteração imediata e encerramento do prazo de permanência. Caso não ocorra a manifes-
tação, haverá a exclusão ao final dos 60 dias.

Declaro, por fim, que estando aposentado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devo apresentar a carta de Concessão de Benefício do 
INSS à Cemig Saúde, conforme previsto no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig Saúde – PSI, Ato Normativo nº 36, para fins de cálculo das 
contribuições do plano de saúde PSI. Caso não ocorra o envio, o cálculo das contribuições do beneficiário assistido será de acordo com o teto máximo 
da Previdência Social.

Nome (sem abreviatura): Matrícula funcional (NP):

Celular:
(       )

Telefone:
(       )

CEP:

Endereço: N°: Complemento:                    

Bairro: Cidade:

Estado: E-mail:

Assinatura do ex-empregado Assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Contratante

________________________, _____ de ________________ de ______.

1. Data do desligamento

______/ ______/ __________

2. O (a) empregado (a) foi desligado da empresa (a) por qual motivo?

(      ) Desligamento por Incentivo – PDVP 
(      ) Sem justa causa ou exonerado 
(      ) A pedido do empregado 

3. O (a) empregado (a) está aposentado (a) pela Previdência Social – 
INSS?

(      ) Sim 
(      ) Não 

4. Trata-se de empregado (a) aposentado (a) que continuou trabalhan-
do na CONTRATANTE após a aposentadoria?

(      ) Sim 
(      ) Não 

5. O (a) beneficiário (a) contribui ou já contribuiu para o pagamento 
do atual plano privado de assistência à saúde ou plano antecessor ain-
da que em outra Operadora de Plano de Saúde?

(      ) Sim 
(      ) Não 

6. Por quanto tempo o(a) beneficiário(a) contribuiu para o pagamento 
do plano privado de assistência à saúde, considerando inclusive planos
sucessores? (caso o plano antecessor seja em outra Operadora de Pla-
no de Saúde, excluir o tempo de contribuição a plano anterior à Lei 
9.656/98 não adaptado).

Por quanto tempo: _____________
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PERGUNTAS FREQUENTES

1. Qual o valor pago pelo autopatrocinado?

A contribuição do autopatrocinado é composta pela soma da última contribuição 

paga enquanto o ex-empregado mantinha vínculo com a Patrocinadora mais o 

valor da contribuição patronal, hoje no valor de R$1.031,85.

2. O ex-empregado assistido pela Forluz deve pagar o valor da contribuição 

patronal?

Não. A partir do momento em que o ex-empregado se torna assistido pela 

Forluz, ele passa automaticamente para a categoria de beneficiário assistido no 

plano de saúde. Desse modo, o valor da contribuição patronal será pago pela 

Patrocinadora com a qual ele manteve o último vínculo empregatício.

3. O que acontece caso opte pela opção 3 e meu benefício da Forluz seja 

concedido antes do término do prazo de 60 dias?

O beneficiário será transferido imediatamente para a categoria de beneficiário 

assistido e suas contribuições serão descontadas diretamente no contracheque 

emitido pela Forluz. A partir de então, a Patrocinadora arcará somente com o 

pagamento da contribuição patronal.

4. Como fica a situação do beneficiário ao marcar cada uma das opções disponíveis 

no formulário “Termo de opção de manutenção da condição de beneficiário em 

plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial”?

Opção 1

Ao marcar esta opção, o beneficiário passará para a categoria de autopatrocinado 

imediatamente após a perda do vínculo empregatício, caso não tenha concessão 

do benefício Forluz. Importante ressaltar que o beneficiário assumirá, 

imediatamente, o pagamento da parcela patronal.
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Opção 2

Ao marcar esta opção o beneficiário será excluído do plano de saúde no último 

dia do mês do desligamento.

Opção 3

Ao marcar esta opção, o beneficiário permanecerá no plano de saúde por até 60 

dias, para decidir se deseja permanecer no plano. Até o final desse período, ele 

deverá formalizar sua decisão por meio de formulário próprio da Operadora, caso 

contrário, será excluído ao final dos 60 dias. Durante os 60 dias, as contribuições

serão custeadas integralmente pela patrocinadora Cemig, até que o formulário 

de autopatrocinado seja entregue, quando assumirá o pagamento integral das 

contribuições.

Central de 
Relacionamento: 
0800 030 9009

Autoatendimento 
por Whatsapp: 
(31) 99791-6464

Fale conosco 
(Área do Beneficiário):
www.cemigsaude.org.br

Chat Cemig Saúde
Disponível no Portal e 
aplicativo Cemig Saúde

NOSSOS CANAIS DE 
RELACIONAMENTO
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