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Pensar coletivamente é importante sempre, 
mesmo quando tratamos a individualidade

2 COM A PALAVRA, A DRP

À frente da Diretoria de Relações com os
Participantes interinamente por pouco
mais de quatro meses, identifiquei a neces-
sidade de usar este espaço para falar de
um assunto importante: a necessidade de
pensar coletivamente sempre, mesmo
quando estamos tratando de situações e
casos individuais.

Assim acontece no dia a dia da Cemig Saú-
de, administramos o plano considerando o
cuidado com cada beneficiário, pois sabe-
mos que todos têm necessidades e anseios
pessoais. Mas é preciso lembrar que para
termos um plano sustentável para todos, as
necessidades individuais não podem ser
colocadas acima do bem coletivo, por isso,
os benefícios precisam ser acessíveis e pen-
sados para atendimento de todos.

Dessa forma, quando um procedimento é
negado, ou não é autorizado exatamente
da forma pedida, não significa indiferença
diante da necessidade e da dor enfrentada
pelo beneficiário. Significa, entretanto, que
as regras estabelecidas em nossos regula-
mentos, que são elaborados em consonân-
cia com a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), devem ser observadas
por todos os beneficiários de forma iguali-
tária e justa. Sempre é bom lembrar que
vários aspectos envolvidos nas diretrizes
de utilização de procedimentos são elabo-
rados por profissionais da área de saúde, o
que torna estes critérios ainda mais alinha-
dos às necessidades reais dos beneficiá-
rios.

E não há nada mais humano do que pensar
coletivo, no bem comum, mesmo quando
as questões individuais estão em jogo. Afi-
nal, queremos o plano para todos. É com
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“Os conceitos e opiniões emitidos nesta coluna re-
presentam a posição do Diretor de Relações com
os Participantes”.

Arthur Saraiva Sette e Câmara 
Diretor Interino de Relações com os Participantes da 
Cemig Saúde – (31) 3253-4900
Ouvidoria
ouvidoria@cemigsaude.org.br – (31) 3253-4901

essa filosofia, que é compartilhada pelo
presidente, superintendente, gestores, su-
pervisores e empregados, que nos orienta-
mos para prestar uma assistência humana
e ética aos beneficiários. Aliás, esse é um
dos nossos valores. “Respeitar, ser justo e
solidário com o outro, buscando o bem co-
mum, orientando-se pelas normas e princí-
pios da Cemig Saúde”.

Esse é um dos pilares da gestão do Prosaú-
de Integrado da Cemig (PSI). Promover
uma assistência baseada em coberturas e
atendimento que beneficiem hoje e no fu-
turo aos milhares de usuários do plano. Por
isso, a necessidade de seguirmos refletindo
e atuando cada vez mais em prol do coleti-
vo, mesmo quando tratamos a individuali-
dade.
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Novo diretor de Relações com os
Participantes toma posse

O novo diretor de relações com os partici-
pantes da Cemig Saúde tomou posse no úl-
timo dia 10 de fevereiro. Marcos Barroso da-
rá continuidade ao mandato iniciado em
2014 por João Isidro e interrompido devido
à renúncia do então diretor e seu suplente
Eustáquio Vieira. O mandato do novo dire-
tor será exercido até 1º setembro de 2018.

Marcos Barroso reforçou seu compromisso
de atuar junto aos conselheiros da Opera-
dora na defesa dos interesses dos benefi-
ciários. “Queremos retribuir a confiança da-
queles que nos deram o seu voto e traba-
lhar pela melhoria da Cemig Saúde, princi-
palmente nas cidades do interior de Minas
Gerais”.  Ele agradeceu ainda a João Isidro
pela dedicação demonstrada durante o pe-
ríodo em que esteve à frente da DRP. “O
João é uma pessoa de postura ética e res-
ponsável, e com certeza merece nossa ho-
menagem pelo excelente trabalho que de-
sempenhou”, afirmou.

O presidente da Cemig Saúde, Gilberto La-
cerda, também registrou o agradecimento
de toda a equipe da Operadora a João Isidro
pela energia dedicada durante seu manda-
to. Na sequência, Gilberto deu as boas vin-
das a Marcos Barroso e enfatizou a impor-
tância da DRP para a Operadora. “O Marcos
Barroso será responsável por uma área
muito importante, e será sempre envolvido
em cem por cento das decisões tomadas

pela Diretoria. É uma alegria tê-lo nessa
função, pois sabemos que ele chega com o
mesmo propósito de todos nós, que é cui-
dar para que a Cemig Saúde continue exis-
tindo por muitos anos”. Gilberto agradeceu
também à Madalene Salomão, eleita como
suplente, pela disposição em participar de
uma posição tão importante para a família
Cemig. “Preparem-se, porque temos muito
trabalho pela frente”, finalizou.

O Conselho Deliberativo reúne-se periodicamente para decidir sobre os assuntos relacionados à gestão
do plano de saúde. Confira abaixo o calendário de reuniões para 2017. Você também pode acessá-lo em
www.cemigsaude.org.br>>Nossos Planos>>Informações e prazos>>solicitação de demandas.

Fique atento às datas para não perder o prazo de entrega de recursos, que é de 20 dias antes de cada
reunião. Os recursos devem ser feitos em formulário específico, disponível em nosso portal, em Nossos
Planos >>Prosaúde Integrado da Cemig>>Formulários do PSI>>Recurso administrativo.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO

10 de fevereiro 26 de maio 27 de outubro

10 de março 30 de junho 24 de novembro

24 de março 18 de agosto 15 de dezembro

28 de abril 29 de setembro



No último dia 1º de fevereiro, entrou no ar o
novo software de gestão da Cemig Saúde.
O projeto de implantação teve início em
outubro de 2014, com o objetivo de inte-
grar todos os processos da Operadora e
facilitar o atendimento aos beneficiários,
ampliando o acesso virtual aos serviços
oferecidos pela Cemig Saúde. 

O momento da virada definitiva, com início
das atividades no novo sistema, foi plane-
jado de forma que a rotina da Operadora
fosse mantida, sem afetar a qualidade do
atendimento. Para isso, tanto nossa equipe
interna, quanto os prestadores da nossa
rede credenciada foram treinados para

operar o novo sistema. Além disso, foi cria-
do um grupo interno,responsável por dar
suporte à equipe de atendimento da nossa
Central de Relacionamento Telefônico no
esclarecimento das dúvidas tanto dos be-
neficiários quanto dos prestadores.

Porém, mesmo quando bem planejada, to-
da mudança traz algum grau de descon-
forto e necessita de um período de estabi-
lização. Ao final dos primeiros 20 dias pós-
implantação, a Operadora identificou a ne-
cessidade de novas medidas. Assim, o gru-
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ESTÁ NO AR O NOVO SISTEMA
po de suporte formado originalmente por
13 pessoas, foi ampliado para 23, a fim de
agilizar o atendimento às demandas rece-
bidas pelo 0800. A equipe do Call Center
também recebeu uma ampliação de 11 no-
vas posições de atendimento, o que repre-
senta 22 atendentes a mais, se revezando
em escalas de 12 horas. Além disso, os
prestadores estão recebendo contato ati-
vo para orientação e esclarecimento de
dúvidas. 

Apesar dos impactos previstos em mu-
danças como essa, a rotina da Cemig Saú-
de foi mantida. Vinte dias após a implanta-
ção, foram realizadas 37.057 autorizações



de consultas, internações e solicitações de
exames, entre outros; tivemos 4.057 reem-
bolsos protocolados e 5.866 faturas rece-
bidas. 

Aproveite as novidades

Todos os serviços de autoatendimento es-
tão reunidos na Área do Beneficiário. No
novo ambiente, podem ser feitas solicita-
ções de reembolso, emissão de segunda
via de boleto, acesso ao cartão virtual e re-
gistro de dúvidas e reclamações. 

Para acessá-la, basta entrar em nosso por-
tal, pelo endereço www.cemigsaude.org.br
e clicar no botão Área do Beneficiário, dis-
ponível no alto da página.  Em seguida, de-
vem ser inseridos o usuário e a senha que
foram enviados por correspondência para

os beneficiários assistidos e por e-mail pa-
ra os ativos. Os envios foram feitos no pe-
ríodo entre os dias 23 e 26 de janeiro, pelo
remetente Autorizado pela Cemig Saúde
multilinks@rzc-is.com.br. Confira no spam
ou lixo eletrônico. Se você não recebeu, ou
a senha recebida não está funcionando, cli-
que em “Beneficiário, clique aqui para
receber seu login e senha”. Em seguida,
você deverá informar o e-mail para o qual a
senha deve ser enviada. Não é necessário
que o e-mail esteja cadastrado em nossa
base de dados, pois ele servirá exclusiva-
mente para o recebimento da senha. 

Caso tenha alguma dúvida sobre a utiliza-
ção dos novos serviços, consulte os mate-
riais que preparamos para orientá-lo. Para
acessá-los, basta clicar no banner principal,
disponível na página inicial do nosso portal.

5

A DE GESTÃO DA CEMIG SAÚDE

Jornal Vida e Saúde Fev. 2017

ATUALIZE SEU APLICATIVO DA
CEMIG SAÚDE

O aplicativo da Cemig Saúde para
dispositivos móveis tem uma nova
versão disponível. A atualização de-
ve ser feita na Google Play ou na Ap-
ple Store. A principal mudança tra-
zida pela nova versão é a senha de
acesso ao aplicativo, que deverá ser
a mesma que você utiliza para aces-
sar o nosso site.  

O aplicativo permite buscar médi-
cos, hospitais, clínicas e laborató-
rios. Nele também é possível mar-
car consultas no Centro de Promo-
ção à Saúde (CPS), visualizar o car-
tão do plano, acessar página de no-
tícias e manuais e informativos do
plano. Ainda é possível armazenar
as prescrições feitas pelo médico e
tê-las sempre disponíveis.

Mais de 11 mil beneficiários já fize-
ram o download do aplicativo. Se
você ainda não fez, acesse a loja do
seu dispositivo e faça a busca por
“Cemig Saúde”. 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL 

O Fale Conosco é o seu novo canal de comunicação online com a Cemig Saúde. As
mensagens que você enviava para os antigos e-mails de contato com a Operadora,
agora devem ser direcionadas para esse canal, pois os e-mail foram desativados e
as mensagens enviadas para eles não serão mais respondidas. 

O menu fica disponível no alto da página e é dividido em três ambientes: o primeiro
para beneficiários, o segundo para credenciados e o terceiro para o público geral. É
importante que tanto beneficiários quanto credenciados utilizem os botões “Sou
beneficiário” ou “Sou credenciado” para fazer suas solicitações, pois é neles que es-
tão disponíveis os serviços específicos para esses públicos. As solicitações de servi-
ços enviadas por beneficiários e prestadores da rede conveniada por meio do botão
“Não sou beneficiário/credenciado”, não serão respondidas.
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Em 1º de janeiro deste ano os valores de
coparticipação foram corrigidos, confor-
me o Regulamento do Prosaúde Integrado
da Cemig (PSI). O valor do limite de copar-
ticipação por procedimento e por interna-
ção passou a ser R$ 81,65. O valor do limi-
te mensal por grupo familiar também foi
corrigido para R$ 427,68.

Teto do PGE

O Programa de Garantias Especiais
(PGE) cobre parte das despesas de
assistência à saúde dos beneficiários
do Prosaúde Integrado da Cemig
(PSI) – não cobertas pelo PRAS – e
seus dependentes. O teto disponibili-
zado para reembolso em 2017 é de R$
2.133,79 para os beneficiários que não es-
tão inscritos no Programa Odontológico

(POD), e de R$ 1.557,02 para os que estão.

Confira a tabela de contribuição atualiza-
da encartada entre as páginas 4 e 5.

SOLICITAÇÕES DEVEM SER
FEITAS EM FORMULÁRIOS

ATUALIZADOS

Quando precisar enviar alguma so-
licitação à  Cemig Saúde, lembre-se
de retirar um formulário atualizado
no portal. Assim, caso algum item
do documento tenha sido acres-
centado ou retirado, você não cor-
rerá o risco de ter sua solicitação
negada por falta de informações.

O download  dos formulários pode
ser feito em www.cemigsaude.org.br
>>Nossos Planos >>Prosaúde Inte-
grado da Cemig ou Programa Odon-
tológico. 

Reajuste dos limites de coparticipação
e teto do PGE para 2017

Quer ganhar um brinde personalizado da Cemig Saúde? Complete as frases abaixo e envie sua resposta para
a Assessoria de Comunicação da Cemig Saúde. Aqueles que responderem corretamente participarão do sor-
teio de 10 brindes institucionais. Os nomes dos ganhadores serão divulgados na próxima edição deste jornal. 

Se você é beneficiário ativo, a resposta deve ser encaminhada por malote, para o setor CS/COM. Mas se você
é beneficiário assistido, envie por correio para Av. Barbacena, 472 – 8º andar – Barro Preto – Belo Horizonte.
O CEP é 30190-130. O prazo para envio é até 30 de março.

O novo canal de comunicação virtual da Cemig Saúde é o ............................................... Para enviar suas soli-
citações, os beneficiários devem utilizar o botão ...................................................., pois as solicitações de servi-
ços enviadas por meio do botão .........................................................., não serão respondidas.

Com o novo sistema, as autorizações de procedimentos devem ser solicitadas pelo ..........................................,
acessando a ......................................................, disponível em nosso portal.

Nome: Matrícula:
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Durante o processo de revisão do planejamento estratégico da Cemig
Saúde, realizado entre os meses de janeiro e junho de 2016, cinco ini-
ciativas do documento foram identificadas como interdependentes,
ou seja, trariam melhores resultados se tratadas como um projeto úni-
co. Assim, esse conjunto foi agrupado em uma nova iniciativa, que re-
cebeu o nome de Saúde 360°. 

De acordo com o presidente da Cemig Saúde, Gilberto Lacerda, o prin-
cipal objetivo do projeto é reestruturar as atividades que são executa-
das atualmente pelas gerências subordinadas à Superintendência de
Saúde – responsável pelos processos do negócio principal da Opera-
dora – com o intuito de aumentar a eficiência operacional. “Em ou-
tras palavras, queremos gerenciar melhor os nossos recursos,
para oferecer serviços com uma qualidade cada vez maior, ten-
do o menor custo possível”, explica.  

A primeira etapa do projeto foi o diagnóstico, realizado entre fevereiro
e junho de 2016, no qual foram analisados os processos de cada setor
envolvido. A partir desse diagnóstico foi criado um plano com as ações
identificadas como necessárias para a melhoria dos processos. 

As ações serão focadas em cinco pilares essenciais para a qualidade
dos serviços prestados pela Cemig Saúde. A execução terá início em
março deste ano. A previsão é de que as ações comecem a ser con-
cluídas ainda em 2017.

RECADASTRAMENTO DO DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO

Lembre-se de fazer o recadastramento do seu dependente universitário para o 1º semestre de 2017. O benefício é
concedido a dependentes que tenham de 21 a 23 anos e 11 meses, e que estejam matriculados em curso superior,
pós-graduação ou tecnólogo. 

Os documentos necessários para o recadastramento são: comprovante de matrícula, boleto da mensalidade ou
declaração da universidade em papel timbrado referentes ao 1º semestre, e a cópia do RG e CPF do dependente. A
entrega pode ser feita por meio do nosso portal, em www.cemigsaude.org.br>> Área do Beneficiário >> Fale Co-
nosco >> Incluir uma nova solicitação através do Fale Conosco. No campo “Assunto” escolha a opção “Solicitação”
e marque “Dados cadastrais”, no campo “Ocorrência”. 

Cemig Saúde inicia projeto para reestruturação 
dos processos assistenciais

Vigilância à saúde – abrange os processos relaciona-
dos ao cuidado da saúde do beneficiário. Exemplo: Centro
de Promoção à Saúde (CPS), programas de promoção e
prevenção e análise do perfil de saúde dos beneficiários.

Gestão do acesso – envolve as atividades relacionadas
ao atendimento tanto dos beneficiários quanto dos pres-
tadores. Exemplo: Central de Relacionamento Telefônico,
serviço social e autorização de procedimentos. 

Controle e avaliação – compreende as ações vincula-
das ao pagamento das contas assistenciais do plano.
Exemplo: coparticipações, reembolsos e auditorias após a
realização do procedimento.

Gestão de contratos – corresponde aos processos de
gestão da rede credenciada. Exemplo: dimensionamento
da rede de prestadores, negociação e contratação de no-
vos prestadores.

Planejamento e regulação – o objetivo deste pilar é
garantir que as ações relacionadas aos demais sejam pla-
nejadas e realizadas adequadamente, de acordo com as
políticas e o modelo de atenção à saúde adotado pela Ce-
mig Saúde.
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CONSULTA À REDE CONVENIADA
A rede conveniada e a relação de profissionais descredenciados e substituídos são atualizadas frequentemente. Para consultá-las
acesse www.cemigsaude.org.br, seção Rede Credenciada, menu substituição de rede. Você também pode fazer a consulta pelo apli-
cativo da Cemig Saúde. Nesse caso, é possível acessar somente a rede conveniada. 

* Para conferir a relação completa acesse www.cemigsaude.org.br

NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE*

CIDADE/ESPECIALIDADE.................................CONVENIADO/ENDEREÇO...........................................................................................................TELEFONE

BAEPENDI
Pediatria ......................................................................Edson Lopes Libânio – Rua Capitão João Rocha, 226 – Centro ................................................................35-3343-1166

Clínica Médica/Geral...............................................Amicis Ferreira Libânio – Rua Capitão João Rocha, 226 – Centro ...........................................................35-3343-1166

Exames Complementares.......................................Cedicor Centro de Diagnóstico do Coração – Rua Coronel Martinho Lécio, 25 – Centro...................35-3343-1385

CRUZÍLIA
Anatomia Patológica/Citopatologia/ ................Laboratório Daves – Rua Coronel Cornélio Maciel, 17 – Centro .................................................................35-3346-1973

Patologia Clínica
CURVELO
Oftalmologia ..............................................................Marco Aurélio Ferreira Pimenta – Rua Joaquim Felício, 139 – Salas 101 e 103 – Centro ......................38-3721-6434

Clínica Médica/Geral/Medicina do Trabalho ...Marco Túlio Duarte de Castro Silva – Rua Paulo Frontin, 117 – Centro..................................................38-3721-6235

GOVERNADOR VALADARES
Hematologia/Hemoterapia ...................................André Barreto Amaral – Rua Barão do Rio Branco, 547 – Centro .............................................................33-3271-3140

Reumatologia/Clínica Médica/Geral..................Estevão Rosa Gonçalves – Rua Barão do Rio Branco, 359 – Centro.........................................................33-3271-8989

Pediatria/Hematologia...........................................Rinara Grossi Rocha – Av. Sete de Setembro, 2716 – Sl. 203 – Centro .....................................................33-3025-2522

Cardiologia .................................................................Carlos Nogueira Pires – Av. Sete de Setembro, 2716 – Sl. 1103 – Centro.................................................33-3225-4029

Cirurgia Geral/Gastroenterologia .......................Marco Alípio Ribeiro Júnior – Rua Barão do Rio Branco, 681 – Sala 805 – Centro ................................33-3271-8870

GUAXUPÉ
Ortopedia e Traumatologia ....................................Ortolife – Praça Americo Costa, 199 – Centro ...............................................................................................35-3552-0022

ITAJUBÁ
Mastologia/Ginecologia e Obstetrícia...............Clínica da Mulher Amiga – Rua Benjamin Constant, 155 – Bairro Morro Chic.........................................35-3623-5075

Ultrassonografia/Ginecologia e Obstetrícia....Clínica de Ultrassom – Rua Benjamin Constant, 155 – Bairro Morro Chic................................................35-3623-5075

PARACATU
Ressonância Magnética ..........................................Paracatu Imagem – Av. Olegário Maciel, 1540 – Centro..............................................................................38-3671-8986

PASSOS
Psiquiatra....................................................................Renato Silveira Silva – Rua José Merchioratto, 174 – Sls. 406/407 – Bairro Santa Casa........................35-3021-3533/

POUSO ALEGRE
Radiologia ...................................................................Catus Saúde e Atualização Ltda – Rua Santos Dumont, 53 – Sl. 03 – Centro.......................................35-3449-2500

Clínica Médica/Cardiologia...................................André Pinto Rodrigues – Av.  Alfredo Custódio de Paula, 333 – 4º Andar – Sl. 08 – Bairro Medicina ....35-3427-6100

Clínica Médica/Cirurgia Geral/Oncologia ........Rafael Santos de Souza – Av. Doutor João Beraldo, 285 – Centro ...........................................................35-3422-7550

SÃO JOÃO DEL REI
........................................................................................Clínica São Lucas – Rua Carlos Henrique, 46 – Bairro Matozinhos ...........................................................32-3379-8800

Ortopedia e Traumatologia ....................................João Reus Castro da Silva – Av. Oito de Dezembro, 03-A – Centro .........................................................32-3371-4241

Homeopatia ................................................................Willian Freitas Maciel – Av. Oito de Dezembro, 03-A – Centro ..................................................................32-3371-4241

SÃO LOURENÇO
Clínica Médica /Neurocirurgia .............................Neuroderme – Rua Senador Camará, 50 – Bairro Nossa Senhora de Fátima (Federal) ............................35-3415-0908

Alergologia .................................................................Alergoimunoclin – Av. Dom Pedro II, 815 – Sl. 07 – Centro .........................................................................35-3331-2414

Psicologia....................................................................Carmelia Regina da Silva – Rua Ida Mascarenhas Lage, 262 – Nossa Senhora de Fátima.....................35-98846-8896

Clínica Médica/Geral...............................................Reynaldo de Oliveira Franco – Rua Madame Schimidt, 55 – Bairro Federal............................................35-3332-5798

TRÊS CORAÇÕES
Ginecologia e Obstetrícia/Radiologia ...............Clínica Médica Schlemper – Av. Presidente Getúlio Vargas, 515 – 2º Andar – Centro ...........................35-3232-4142

UBERABA
Cirurgião Torácico ....................................................Rubens Peralta Júnior – Av. Nenê Sabino, 2477 – Bloco E – Santos Dumont ..........................................34-3352-1965 
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Suplemento do jornal Vida e Saúde – Fevereiro de 2017

PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG (PSI) 2017
Tabelas vigentes a partir de 01/01/2017 (Valores em R$)

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO - BENEFICIÁRIOS PATROCINADOS (ATIVOS E ASSISTIDOS) E AUTOPATROCINADOS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – DEPENDENTES ESPECIAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Obs.: Os beneficiários autopatrocinados assumem o pagamento integral ao plano, ou seja, as contribuições deles e a parcela fixa da patrocinadora no valor de R$ 630,48.

Faixa etária
Sem dependentes Com dependentes

Percentual Mínimo Máximo Percentual Mínimo Máximo
De 0 a 18 anos 1,44% 114,64 378,31 2,13% 152,52 724,61

De 19 a 23 anos 2,54% 135,34 446,61 3,58% 180,07 855,33

De 24 a 28 anos 2,54% 135,34 446,61 3,58% 180,07 855,33

De 29 a 33 anos 2,54% 135,34 446,61 3,58% 180,07 855,33

De 34 a 38 anos 2,54% 135,34 446,61 3,58% 180,07 855,33

De 39 a 43 anos 2,54% 135,34 446,61 3,58% 180,07 855,33

De 44 a 48 anos 2,89% 151,25 499,15 4,04% 201,25 925,70

De 49 a 53 anos 3,46% 159,22 525,41 4,62% 211,76 974,09

De 54 a 58 anos 5,08% 183,09 604,23 6,92% 243,60 1.052,43

Acima de 59 anos 5,77% 199,03 657,56 7,62% 264,78 1.143,83

Faixa etária Valor

De 0 a 18 anos 164,29

De 19 a 23 anos 188,96

De 24 a 28 anos 217,26

De 29 a 33 anos 223,78

De 34 a 38 anos 230,46

De 39 a 43 anos 265,05

De 44 a 48 anos 328,57

De 49 a 53 anos 381,11

De 54 a 58 anos 442,12

Acima de 59 anos 657,11

LIMITES DE COPARTICIPAÇÃO PRAS

Limite mensal 427,68

Limite procedimento ambulatorial 81,65

Valor por internação 81,65

TETO PGE

Teto PGE - Beneficiário sem POD 2.133,79

Teto PGE - Beneficiário com POD 1.557,02

Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de
9,0% do rendimento global do participante.

PROGRAMA ODONTOLÓGICO CEMIG (POD) 2017
Obs.: Tabelas vigentes a partir de 01/01/2017 (Valores em R$)

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFICIÁRIOS PATROCINADOS – TABELA DE PERCENTUAIS

TABELA DE LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – DEPENDENTES ESPECIAIS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFICÁRIOS AUTOPATROCINADOS

Participantes Ativos Participantes Assistidos

Sem dependentes Com dependentes Sem dependentes Com dependentes
Até 49 anos 0,12% 0,16% 0,20% 0,28%

De 50 a 59 anos 0,13% 0,18% 0,23% 0,31%

Acima de 60 anos 0,14% 0,19% 0,26% 0,34%

Situação
Participantes Ativos Participantes Assistidos

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Sem dependentes 6,01 20,01 8,01 36,01

Com dependentes 8,01 38,03 10,00 50,03

Faixa Etária Valor
De 0 a 18 anos 7,44 

De 19 a 23 anos 8,56 

De 24 a 28 anos 9,85 

De 29 a 33 anos 10,16 

De 34 a 38 anos 10,32 

De 39 a 43 anos 12,00 

De 44 a 48 anos 14,86 

De 49 a 53 anos 17,27 

De 54 a 58 anos 20,03 

Acima de 59 anos 29,79

Categoria Valor

Titular 30,16

Dependente 30,16

Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de

6,6% do rendimento global do participante

Idade do titular


