
Informativo portal de serviços do beneficiário

Conheça as funcionalidades do novo Portal do Beneficiário

ACESSANDO O PORTAL

Abra o seu navegador de internet e digite www.cemigsaude.org.br, em se-
guida clique no botão área do beneficiário, disponível no alto da página.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Uma das inovações do portal da
Cemig Saúde, que será lançado
no dia 1º de fevereiro, será a área
do beneficiário. Nela você po-
derá acessar os principais servi-
ços oferecidos pela Operadora
com muito mais comodidade.
Neste informativo você vai co-
nhecer alguns deles e como uti-
lizá-los. 

Insira o usuário e a senha, que serão
enviados a partir do dia 23 de janeiro
por correspondência para os benefi-
ciários assistidos e por e-mail para os
ativos e clique em Acessar portal. Caso
não receba, entre em contato com a
nossa Central de Relacionamento Te-
lefônico pelo 0800 030 9009 ou pelo
(31) 3429-5200 para ligações origina-
das de celular.

Logo após o primeiro acesso será
exibida uma tela para alteração da
senha inicial.
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SOLICITAR REEMBOLSO

Fique atento ao preenchimento correto de todos os campos. As despesas deverão ser digitadas separadamente, ou seja,
uma solicitação para cada comprovante. 

Exemplo: se você tem em mãos um recibo de consulta e um cupom de compra em farmácia, deverá fazer duas solicitações,
uma para a consulta e outra para as despesas de medicamentos. Os campos com asterisco são de preenchimento obriga-
tório.
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REEMBOLSO

1. Informações do  comprovante:
selecione o tipo de comprovante da
despesa: se nota fiscal, cupom fiscal
ou recibo. Informe os dados do
comprovante, estado e município.

2. Informações sobre as despesas:
selecione o nome do beneficiário
do seu grupo familiar para o qual foi
realizada a despesa. Marque o tipo
de serviço utilizado, se consulta,
medicamentos, etc. Selecione a
despesa clicando na lupa e digite a
despesa realizada.

3. Adicionar outra despesa: clique
no sinal de + para adicionar outra
despesa caso tenha mais de uma.

4. Anexo e/ou receitas: selecione
e anexe as receitas e os comprovan-
tes das despesas. 

5. Clique em finalizar solicitação.

6. Anote o número de protocolo
que será exibido em seguida.



3INFORMATIVO PORTAL DE SERVIÇOS DO BENEFICIÁRIO

SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA REEMBOLSO

Neste menu você poderá solicitar a uti-
lização do teto Adicional e de medica-
mentos de usos constante. Ou seja,
você deverá primeiro solicitar a auto-
rização e depois que essa for liberada
é que deve utilizar os benefícios.

Para acompanhar o andamento da sua
solicitação de reembolso, preencha um
dos campos, escolha o período e clique
em exibir. Caso haja alguma pendên-
cia, ela também será exibida nesta tela.

CONSULTAR PROTOCOLOS DE REEMBOLSO
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SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA MEDICAMENTO DE USO CONSTANTE

Utilize esta opção para enviar sua receita de uso constante. A Cemig Saúde fará a análise e, caso seja aprovada, fará o cadastro
do medicamento.

1. Selecione o nome do benefi-
ciário do seu grupo familiar para
o qual deseja realizar o cadastro.

2. Digite a data descrita na re-
ceita. 

3. Clique na lupa e digite o
nome do medicamento. O
campo Descrição do medica-
mento será preenchido automa-
ticamente.
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SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE TETO ADICIONAL
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1. Selecione o beneficiário: es-
colha o beneficiário do seu
grupo familiar para o qual deseja
solicitar o teto adicional.

2. Doença: clique na lupa e
marque a doença para a qual
será utilizado o teto adicional. O
campo descrição da doença será
preenchido automaticamente.

3. Medicamentos: clique na
lupa e marque os medicamentos
prescritos pelo médico. O
campo Descrição do medica-
mento será preenchido automa-
ticamente.

4. Anexar documentos: anexe
o relatório e as receitas. 

5. Finalizar solicitação: clique
para concluir a solicitação.

Anote o número de protocolo
que será exibido.
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PAGAMENTOS E NEGOCIAÇÃO

No sistema antigo, caso o
beneficiário não conse-
guisse fazer o pagamento
até a data do vencimento,
uma nova via só podia ser
emitida no mês seguinte.
Agora, além de ser en-
viado para o endereço ca-
dastrado do beneficiário,
o boleto pode ser emitido
em qualquer dia do mês,
diretamente no portal. 

Importante: o boleto não será cumulativo, ou seja, a cada mês será emitido
um documento com a cobrança somente dos valores referentes ao mês de
competência, da mesma forma que é cobrada a conta de luz, por exemplo.

CONSULTAR PROTOCOLOS DE SOLICITAÇÕES

Para consultar o andamento das suas solicitações de medicamento de uso constante, preencha um dos campos apresentados
e clique em exibir. 

Segunda via de boleto

Os valores referentes às contri-
buições e copartipações no plano
de saúde são descontados dire-
tamente no contracheque do be-
neficiário. No caso dos assistidos,
quando o saldo no contracheque
não comporta os descontos, é
emitido um boleto com a co-
brança do débito. Para os auto-
patrocinados, a cobrança é sem-
pre feita por meio de boleto.

Clique em 2ª via de boleto

Insira o número do cartão do beneficiário e clique em consulta.
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DATA DE VENCIMENTO

PARA AUTOPATROCINADOS

A data de vencimento será o
último dia útil do mês de
competência.

Exemplo: para o débito re-
ferente a janeiro, a data de
vencimento do boleto será
dia 31 de janeiro.

PARA ASSISTIDOS

O boleto é contra apresentação, ou seja, não tem data de vencimento e
pode ser pago em qualquer dia do mês. Porém, a cobrança de juros co-
meça a ser contada a partir da data de emissão do boleto. 

Exemplo: para o débito referente ao contracheque do mês de janeiro, o
boleto será emitido no dia 1º de fevereiro e os juros começarão a ser con-
tados a partir dessa data.

Importante: deve-se observar mensalmente se não houve o desconto
da contribuição do titular no contracheque. Se não constarem desconta-
dass as rubricas 6042 Contr. PSI Titular C/Dep. ou 6041 Contr. PSI Titular
F/Dep. significa que será gerado boleto, que poderá ser emitido no portal. 

BOLETOS DE NEGOCIAÇÃO

8O vencimento será no último dia útil do mês.

8Todos os boletos serão emitidos no momento da negociação com o cálculo e inclusão dos juros em todos eles. 

8Caso o beneficiário queira quitar todo o débito, poderá pagar todos os boletos.

INADIMPLÊNCIA

PARA ASSISTIDOS

A inadimplência começa a ser contada a partir da data do con-
tracheque que não comportou os descontos. 

Exemplo: o contracheque emitido no dia 31 de janeiro não com-
portou os descontos. No dia 1º de fevereiro, será emitido um
boleto com a cobrança do débito. Caso o boleto não seja pago
ou o débito negociado em até 60 dias, ou seja, até o dia 31 de
março, o beneficiário será excluído do plano no dia 1º de abril.

PARA AUTOPATROCINADOS

A inadimplência começa a ser con-
tada a partir da data de vencimento
do boleto. Caso o débito não seja
pago ou negociado em até 60 dias,
o beneficiário será excluído do
plano.

CARTÃO DIGITAL
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EXTRATOS E CONSULTAS

EXTRATO DE UTILIZAÇÃO

1. Extrato dos tetos: esta consulta trará informações do
uso do teto a partir de fevereiro de 2017.

2. Benefícios concedidos anteriores a fevereiro de 2017:
utilize esta opção para consulta do teto e utilizações ante-
riores a fevereiro de 2017.

3. Benefícios concedidos a partir de fevereiro de 2017:
utilize esta opção para consulta de utilizações a partir de
fevereiro de 2017.

4. Dados cadastrais: utilize esta opção para ter acesso às
informações cadastrais.

5. Utilização do plano antes de fevereiro de 2017: utilize
esta opção para consultar dados de utilizações anteriores
a fevereiro de 2017.

Este será o seu novo canal de comunicação online com a Cemig Saúde. Os endereços relacionamento@cemigsaude.org.br
e cemigsaude@cemigsaude.org.br serão desativados em 27/01/2017. Para enviar uma mensagem clique em Incluir uma
nova solicitação. Para alterar uma mensagem enviada clique em Interagir com uma solicitação já existente.

FALE CONOSCO
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ALTERAR SENHA

Digite o nome do beneficiário,
preencha o campo Senha com a se-
nha antiga, digite e repita a senha
que deseja cadastrar.

Av. Barbacena, 472 | 5º andar | Barro Preto | CEP: 30190-130 | Belo Horizonte | MG
Tel: 0800 0309009 | (31) 3429-5200 (para ligações originadas de telefone celular) 
E- mail: relacionamento@cemigsaude.org.br | Portal corporativo: www.cemigsaude.org.br

Realização: Assessoria de Comunicação da Cemig Saúde | Supervisão: Virgínia Saoli (MG09197JP)
Edição e redação: Patrícia Ferreira (MG0019157JP)

Preencha os campos a seguir
e clique em confirmar. Na
sequência será exibido o nú-
mero do protocolo.


