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CAPÍTULO I

Das finalidades

Art. 1º – A Cemig Saúde, Operadora de Plano Privado de Assistência 
à Saúde, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar – ANS sob o nº 41.750-5 e classificada como autogestão, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.055.813/0001-68, localizada na 
Av. Barbacena, nº. 472, 5° ao 8° e 12º andares, bairro Barro 
Preto, CEP: 30190-130, no município de Belo Horizonte – 
MG, é a instituição que ofertará e gerenciará o programa de 
assistência à saúde, objeto deste Regulamento, bem como 
promoverá ações de Promoção e Prevenção de Doenças, 
com o propósito de cuidar da saúde de seus beneficiários, 
que serão contatados conforme dados disponíveis em seus 
cadastros, para conhecimento e adesão às referidas ações 
por meio de modalidades de saúde e linhas de cuidados.

Parágrafo Único – Há, em sua composição, a figura do Patrocinador.

Art. 2º – O presente Regulamento tem por objeto a prestação con-
tinuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais na 
forma de plano privado de assistência à saúde prevista no 
inciso I, do artigo 1º, da Lei 9.656/1998, visando à assistência 
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia com a cobertura 
de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Or-
ganização Mundial de Saúde, compatíveis com o Rol de Pro-
cedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, vigente 
à época do evento.

Parágrafo Único – A assistência ora pactuada visa à prevenção da 
doença e à recuperação e manutenção da saúde, observando-se a 
legislação vigente e os termos deste instrumento, em especial, as 
coberturas contratadas.
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Art. 3º – A assistência ofertada por este Regulamento reger-se-á pela 
legislação específica e pela legislação civil no que lhe for apli-
cável, por atos expedidos por autoridade governamental 
competente, pelo Estatuto da Cemig Saúde, bem como pe-
los atos normativos baixados na forma deste Regulamento 
e pelo Acordo Coletivo Específico firmado em 19/03/2010, 
entre a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig 
e Subsidiárias, Associação dos Eletricitários Aposentados e 
Pensionistas da Cemig – AEA-MG e os sindicatos represen-
tativos dos empregados da Cemig.

Parágrafo Único – O presente instrumento trata-se de um Regu-
lamento que traça as diretrizes do plano privado de assistência à 
saúde, com características de contrato de adesão.

CAPÍTULO II

Das características

Art. 4º – O plano de assistência à saúde tratado neste instrumento 
é denominado Prosaúde Integrado da Cemig – PSI e está 
registrado na ANS sob o nº. 479.508/17-3, possuindo como 
características gerais:

I –  Tipo de contratação: coletivo empresarial.

II – Segmentação assistencial: ambulatorial e hospitalar com 
obstetrícia.

III – Área geográfica de abrangência: nacional.

IV – Padrão de acomodação em internação: individual, aparta-
mento standard/privativo.

V – Formação do preço: pré-estabelecido.

Parágrafo Único – Além das coberturas previstas na Seção II do 
Capítulo VII – DAS COBERTURAS ASSISTENCIAIS, o PSI assegura 
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serviços e coberturas adicionais, conforme estabelecido nas seções 
III e VI deste capítulo.

Art.5º – As internações hospitalares ocorrerão em acomodações in-
dividuais, conhecidas como apartamento standard/privativo, 
com direito à acompanhante.

§1º –  Nos casos de dependência psiquiátrica ou dependência quími-
ca, a internação poderá ocorrer excepcionalmente em acomodação 
coletiva com dois ou mais leitos, em decorrência da premissa do 
tratamento.

§2º –  Não havendo disponibilidade de leito hospitalar nos estabele-
cimentos conveniados pela Cemig Saúde, na acomodação em que o 
beneficiário foi inscrito, a ele será garantido o acesso à acomodação 
em nível superior à prevista, sem ônus adicional, na rede conveniada, 
até que haja disponibilidade de leito, quando será providenciada a 
transferência.

Art. 6º – O PSI será custeado em regime de preço ‘pré-estabelecido’, 
nos termos da Resolução Normativa nº 85/04 da ANS (Ane-
xo II, item 11, número 1) e alterações posteriores, por con-
tribuições efetuadas por suas patrocinadoras e beneficiários, 
podendo, ou não, haver coparticipação dos beneficiários nas 
despesas.

Parágrafo único – A periodicidade da contribuição compreende o 
período do primeiro ao último dia de cada mês, devendo haver acer-
to de cobrança pro rata die no mês de adesão quando esta não 
ocorrer no primeiro dia do mês e acerto de cobrança pro rata die no 
mês de cancelamento quando este não ocorrer no último dia do mês.

Art.7º – A assistência à saúde será prestada em todos os Estados da 
Federação, sendo a área de abrangência geográfica do PSI 
qualificada como nacional.
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Parágrafo único – Os atendimentos de assistência médica realiza-
dos no exterior serão prestados através do sistema de livre escolha, 
conforme condições, cobertura e preços estabelecidos neste Regu-
lamento.  

Art. 8º – O presente Regulamento vigorará por prazo indeterminado, 
a partir da data de sua aprovação.

CAPÍTULO III

Das categorias do plano 

Art. 9º – O PSI é composto pelas seguintes categorias:

I – Patrocinadora.

II – Beneficiário.

III – Dependente.

IV – Dependente especial.

Art.10 – São patrocinadoras: 

I – Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, nome fan-
tasia EST UNIF, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.155.730/0001- 
64, localizada na Av. Barbacena, nº. 1.200, bairro Santo Agos- 
tinho, em Belo Horizonte, MG, CEP: 30190-131.

II – Cemig Geração e Transmissão S.A, nome fantasia Cemig 
GT, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.981.176/0001-58, locali-
zada na Av. Barbacena, nº. 1.200, 12º andar – Ala B1, bairro 
Santo Agostinho, em Belo Horizonte, MG, CEP: 30190-131.

III – Cemig Distribuição S.A, nome fantasia Cemig D, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 06.981.180/0001-16, localizada na Av. Bar- 
bacena, nº. 1.200, 17º andar – Ala A1, bairro Santo Agosti- 
nho, em Belo Horizonte, MG, CEP: 30190-131.
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IV – Companhia de Gás de Minas Gerais, nome fantasia Gasmig, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 22.261.473.0001-85, localizada 
na Av. do Contorno, nº. 6.594, 10º. andar, bairro Funcioná- 
rios, em Belo Horizonte, MG, CEP: 30110-044.

V – Cemig Saúde, já qualificada neste instrumento.

VI – Fundação Forluminas de Seguridade Social, nome fantasia 
Forluz, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.539.926/0001-90, lo- 
calizada na Av. do Contorno, nº. 6.500, 3º. e 4º. andares, bair- 
ro Funcionários, em Belo Horizonte, MG, CEP: 30110-044.

VII – Sá Carvalho S/A,inscrita no CNPJ sob o nº.03.907.799/0001- 
92, localizada na Av. Barbacena, nº. 1200, 12º andar, Ala 2, 
Parte 3, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, MG, 
CEP: 30190-131.

VIII – Cemig Soluções Inteligentes em Energia S.A – CEMIG SIM, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 04.881.791/0001-67, localizada 
na Av. Barbacena, nº. 1.200, 14º andar – Ala A 1, bairro San-
to Agostinho, em Belo Horizonte, MG, CEP: 30190-924.

§1º – O Conselho Deliberativo poderá admitir novas patrocinado-
ras na forma da Lei.

§2º – Considera-se patrocinadora de um determinado grupo fa-
miliar a empresa com a qual o beneficiário mantém vínculo como 
diretor, ou empregado, se ativo, ou a última patrocinadora com a 
qual manteve tal vínculo, se beneficiário do plano da Cemig Saúde 
quando da perda do vínculo com a empresa.

§3º – Considera-se patrocinadora de um determinado grupo fa-
miliar, beneficiário de plano da Cemig Saúde, a patrocinadora do 
respectivo beneficiário falecido.

Art.11 – Os beneficiários enquadram-se na seguinte classificação:

I – Beneficiário patrocinado – aquele que estiver em uma das 
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seguintes condições:

a) Empregado em atividade ou diretor de Patrocinadora.

b) Empregado em gozo de auxílio-doença.

c) Empregado licenciado ou cedido, com remuneração, pela res-
pectiva Patrocinadora por interesse desta.

d) Beneficiário assistido de plano previdenciário da Forluz.

e) Pensionista de plano previdenciário da Forluz, admitido so-
mente quando estiver regularmente inscrito neste Programa 
ou nos seus antecessores, Programa de Assistência à Saúde – 
PAS ou Prosaúde, na condição de dependente ou dependen-
te especial do beneficiário que gerou a pensão, no momento 
do falecimento deste, mantendo-se, no entanto, a condição 
de apenas 01 (um) grupo familiar para todos os efeitos.

f)  Aposentado por invalidez que mantenha vínculo empregatí-
cio com a Patrocinadora.

II – Beneficiário autopatrocinado – aquele que não se enqua-
drar como patrocinado.

Art.12 – Os dependentes e os dependentes especiais são as pessoas 
inscritas no PSI, como tais, pelo beneficiário, nos termos e 
condições admitidas neste Regulamento.

Parágrafo único – Será restrito ao titular do plano as solicitações 
de documentos e informações confidenciais, inclusões, exclusões e 
demais requerimentos que envolvam tratamento de dados pessoais 
ou sensíveis, seus e de seus dependentes, salvo se for apresentada 
procuração válida ou curatela outorgando poderes para um terceiro.

Art.13 – São obrigações das Patrocinadoras:

I – Efetuar o desconto, em folha de pagamento de seus empre-
gados inscritos no PSI, das contribuições e coparticipações de-
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vidas, repassando-as à Cemig Saúde, conforme disposto neste 
Regulamento.

II – Efetuar o pagamento de suas contribuições mensais ao PSI, 
conforme disposto neste Regulamento.

III – Acompanhar, junto à Cemig Saúde, o desempenho do PSI.

Art.14 – São obrigações dos beneficiários:

I – Manter-se informado sobre o regulamento do PSI, zelando 
por sua correta aplicação.

II – Efetuar o pagamento de suas contribuições mensais, bem 
como de seus dependentes especiais, conforme estabeleci-
do neste Regulamento.

III – Efetuar o pagamento das coparticipações estabelecidas 
neste Regulamento.

IV – Efetuar inscrições no plano como titular bem como de 
seus dependentes e dependentes especiais, responsabili-
zando-se por informar à Cemig Saúde os dados cadastrais 
e fornecer os documentos obrigatórios para efetivar a (s) 
inclusão (ões), informando ainda os dados do responsável 
legal quando se tratar de inscrição de dependentes espe-
ciais menores de idade, condição essa imprescindível para 
que seja executada a inclusão deste dependente no plano.

V – Comunicar à Cemig Saúde o cancelamento do plano, en-
quanto titular e também como responsável pelos seus 
dependentes e dependentes especiais. Este cancelamen-
to poderá ocorrer por liberalidade do titular ou quando 
ocorrer qualquer alteração na situação do titular ou de 
seus dependentes e dependentes especiais, que altere 
requisitos estabelecidos neste Regulamento como, por 
exemplo, estado civil, união estável, emancipação, renda, 
mudança de categoria. No caso de cancelamento, o titular 
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responsabiliza-se por quitar quaisquer débitos então exis-
tentes com o PSI.

VI – Prestar esclarecimentos, informações, comprovações e 
submeter-se a avaliação médica ou exames, assim como 
seus dependentes e dependentes especiais, quando solici-
tados pela Cemig Saúde.

VII – Efetuar a atualização cadastral dos dados pessoais do titu-
lar e todos os seus dependentes inscritos, apresentando 
todas as informações e documentos necessários para que 
a Operadora cumpra as legislações específicas. Comunicar, 
nos canais oficiais da Cemig Saúde, versões mais recentes 
dos dados para contato, a fim de viabilizar uma comunica-
ção eficiente.

§1º – O beneficiário será comunicado da necessidade de atualização 
cadastral por meio dos contatos registradas no sistema da Opera-
dora pelo titular.

§2º – Caso sejam realizadas 03 (três) tentativas de contato sem su-
cesso na atualização dos dados cadastrais, culminando na ausência 
da atualização necessária, será considerada omissão do beneficiário 
e esse estará sujeito às penalidades descritas no Ato Normativo Nº 
34, Art. 1º, inciso IV.

VIII – Os beneficiários se obrigam a não utilizar, quando excluí-
dos do plano, os cartões de identificação do beneficiário 
titular e de eventuais dependentes. Em caso de utilização 
indevida do cartão de identificação do plano de saúde, o 
beneficiário arcará com os ônus das despesas assistenciais 
realizadas, a cobrança será realizada por custo operacio-
nal, ou seja, será cobrado o valor integral do atendimen-
to prestado devido a utilização indevida por parte do(s) 
beneficiário(s) excluído(s), valores estes que serão incluí-
dos na fatura mensal de serviços ou serão objeto de fatura 
especificamente emitida.
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Art. 15 – São direitos dos beneficiários:

I – Acompanhar o desempenho do PSI.

II – Recorrer, formalmente, ao Conselho Deliberativo, quando, 
no seu relacionamento com a Cemig Saúde, sentir-se preju-
dicado.

III – Obter informações relativas aos seus processos e às des-
pesas realizadas com sua assistência e de seus dependentes 
e dependentes especiais.

IV – Encaminhar sugestões, denúncias e críticas à Cemig Saúde. 

Parágrafo único – O ex-beneficiário titular, também poderá recorrer, 
formalmente, ao Conselho Deliberativo, desde que cumpridos os 
demais ritos regulamentares.

Art. 16 – O beneficiário, dependentes e dependentes especiais estão 
sujeitos às penalidades de advertência escrita, suspensão ou 
cancelamento da inscrição por faltas cometidas, conforme 
Ato Normativo.

CAPÍTULO IV

Da inscrição

Seção I

Da inclusão como beneficiário ou dependente

Art. 17 – A inscrição prévia como beneficiário é requisito indispensável 
para o direito à percepção de qualquer benefício do PSI.

Art. 18 – Poderá inscrever-se como beneficiário patrocinado do PSI 
todo aquele que tenha, pelo menos, uma das seguintes con-
dições:

I – Seja empregado em atividade na Patrocinadora.
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II – Seja diretor de patrocinadora.

III – Seja beneficiário assistido de plano previdenciário da For-
luz, salvo se tiver sido demitido pela respectiva Patrocina-
dora por justa causa.

IV – Seja aposentado por invalidez que mantenha vínculo em-
pregatício com patrocinadora.

§1º – O beneficiário que perder o vínculo com a patrocinadora por 
motivo de aposentadoria concedida pela previdência social, com di-
reito ao benefício complementar pago pela Forluz, poderá manter-se 
no PSI por prazo indeterminado, na condição de beneficiário patro-
cinado, conforme valores definidos em Ato Normativo.

§2º – Além do direito de inscrição e manutenção no PSI, é assegu-
rado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou 
aposentado ou seus dependentes/dependentes especiais vinculados 
ao PSI, durante o período de manutenção da condição de benefici-
ário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, o direito de 
exercer a portabilidade especial de carências para plano individual/
familiar ou coletivo por adesão, em operadoras, nos termos estabe-
lecidos na regulamentação em vigor à época.

§3º – O beneficiário que perder o vínculo com a respectiva pa-
trocinadora, em virtude de demissão por justa causa não poderá 
manter-se no PSI, mesmo que seja beneficiário assistido de plano 
previdenciário da Forluz.

Art. 19 – O requerimento de inscrição como beneficiário será feito 
através de formulário próprio fornecido pela Cemig Saúde, 
devidamente instruído com os documentos por ela exigi-
dos.

§1º – Será assegurado ao beneficiário assistido de plano previdenci-
ário da Forluz, a manutenção automática no PSI, a partir do comu-
nicado de concessão do benefício, independentemente de qualquer 
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requerimento de inscrição.

§2º – A manutenção automática do beneficiário patrocinado assisti-
do no PSI, citada no parágrafo anterior, irá prevalecer sobre qualquer 
outra categoria assumida anteriormente, cabendo à Cemig Saúde 
promover a devida alteração cadastral, imediatamente após a co-
municação da concessão do benefício previdenciário pela Forluz à 
Cemig Saúde.

§3º – Caso não seja interesse do beneficiário patrocinado assistido 
a manutenção no PSI nos termos citados no parágrafo primeiro do 
presente artigo, deverá renunciar de forma expressa a esse benefício, 
previsto no artigo 18, inciso III do Regulamento, por meio de formu-
lário de exclusão fornecido pela Cemig Saúde. 

Art. 20 – O beneficiário titular poderá inscrever como seu dependente:

I – Cônjuge ou companheiro.

II – Filho ou enteado até que complete 21 (vinte e um) anos 
de idade ou até que complete 24 (vinte e quatro), se uni-
versitário, conforme critérios estabelecidos em Ato Nor-
mativo, considerando-se inclusive pós-graduação e curso 
superior de tecnologia (tecnólogo).

III – Menor sob guarda ou tutela, até que complete 18 (dezoi-
to) anos de idade.

IV – Filho inválido, desde que seja comprovada a invalidez, con-
forme critérios estabelecidos em Ato Normativo específico.

V – Filho em gozo de auxílio doença concedido pelo Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, desde que o comuni-
cado de decisão ou carta de concessão, emitidos pelo INSS 
ateste estimativa que o beneficiário vá permanecer incapa-
citado para o trabalho ou para a sua atividade laboral por 
período igual ou superior a 01 (um) ano ou caso o filho 
acumule afastamento por auxílio doença por 01 (um) ano 
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ininterrupto.

§1º – O beneficiário titular poderá alterar a relação de dependentes 
por ele inscritos, dentro do elenco taxativo do “caput” deste artigo, 
não podendo haver mais de um dependente da categoria cônjuge/
companheiro. 

§2º – Considera-se companheiro a pessoa que mantém união es-
tável com o beneficiário, de acordo com a legislação vigente, sendo 
os critérios de comprovação da referida união definidos em Ato 
Normativo.

§3º – Equipara-se a filho o enteado enquanto o seu progenitor per-
manecer inscrito no PSI.

§4º – O beneficiário titular poderá manter o ex-cônjuge até inscri-
ção de novo cônjuge ou companheiro.

§5º – Considerar-se-á em gozo de auxílio doença, para os fins trata-
dos neste Regulamento, o beneficiário incapacitado para o trabalho 
ou para a sua atividade laboral, ainda não convertida em invalidez, e 
atestada por comunicado de decisão ou carta de concessão, emiti-
dos pelo INSS.

§6º – A condição de invalidez prevista no presente Regulamento será 
atribuída àquele que for considerado incapaz para o trabalho e insus-
cetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência e perdurará enquanto permanente essa condição.

§7º – Qualquer dependente que não se enquadrar no elenco ta-
xativo do “caput” somente poderá ser inscrito como dependente 
especial, na forma e condições dispostas neste Regulamento.

Art. 21 – O beneficiário titular poderá inscrever como seu dependen-
te especial:

I – Filho ou enteado de 21 (vinte e um) até que complete 39 
(trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) 
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dias de idade.

II – Aquele que esteve inscrito no plano, na condição de menor 
sob guarda ou tutela, até que complete 39 (trinta e nove) 
anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade.

III – Neto até que complete 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) 
meses e 29 (vinte e nove) dias de idade.

IV – Ex-cônjuge, mediante determinação judicial.

§1º – Equipara-se a filho o enteado enquanto o seu progenitor per-
manecer inscrito no PSI.

§2º – Equipara-se a neto o filho do enteado do beneficiário titular, 
obedecidas às demais normas regulamentares.

Art. 22 – A inscrição dos dependentes e dependentes especiais no 
PSI fica condicionada à participação do beneficiário titular, 
ressalvados os casos de direito de manutenção após o óbito 
do titular previstos neste Regulamento.

§1º – A data de início de vigência da inscrição no PSI, para cada be-
neficiário, é a mesma em que foi firmado o seu Termo de Adesão ou 
efetuado o primeiro pagamento, o que ocorrer primeiro, inclusive 
para contagens de período de carência.

§2º – Não se admitirá antecipação de pagamento das contribuições 
para fins de redução dos períodos de carência.

Art. 23 – O dependente ou dependente especial inscrito na forma 
deste Regulamento, no momento do falecimento do bene-
ficiário titular, manterá automaticamente sua inscrição nos 
planos da Cemig Saúde mantendo-se, no entanto, a condi-
ção de apenas 1 (um) grupo familiar para todos os efeitos.

§1º – Um dos dependentes do grupo familiar deverá assumir in-
tegralmente as responsabilidades do beneficiário titular, conforme 
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critérios estabelecidos em Ato Normativo específico. 

§2º – O responsável não poderá inscrever novos dependentes nem 
dependentes especiais, além dos existentes na data de óbito do res-
pectivo beneficiário, exceto filhos e netos em comum com este.

Seção II

Da manutenção no plano como autopatrocinado 

Art. 24 – O beneficiário que perder o vínculo com a patrocinadora, ou 
que deixar de receber benefício complementar pago pela 
Forluz, ou que estiver cedido ou licenciado sem remunera-
ção pela respectiva patrocinadora, poderá manter-se no PSI, 
desde que assuma o pagamento integral das contribuições, 
conforme valores e regras estabelecidas em Ato Normativo, 
quando passará a ser denominado beneficiário autopatro-
cinado.

§1º– Não poderá permanecer no PSI na condição de autopatroci-
nado o beneficiário demitido pela respectiva patrocinadora por justa 
causa.

§2º–  A manutenção no PSI de que trata este artigo está assegurada 
a todo o grupo familiar do beneficiário inscrito quando da vigência 
do contrato de trabalho, podendo o direito ser exercido individual-
mente pelo beneficiário ou com parte do seu grupo familiar.

§3º–  O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou 
aposentado poderá incluir novo cônjuge e filhos no período de ma-
nutenção da condição de beneficiário.

§4º–  Em caso de morte do titular, o direito de permanência é asse-
gurado aos dependentes cobertos pelo PSI, nos termos do disposto 
neste artigo, pelos mesmos prazos e condições estabelecidas para o 
beneficiário autopatrocinado. 

§5º–  O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas 
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pelos empregados decorrentes de negociações coletivas ou acordos 
coletivos de trabalho.

§6º–  O direito de permanência no PSI dependerá de requerimento 
formal do interessado dirigido à Cemig Saúde, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias contados:

a) Da comunicação da patrocinadora sobre a opção de manu-
tenção da condição de beneficiário, formalizada no ato da comu-
nicação da rescisão do contrato de trabalho, para o demitido ou 
exonerado sem justa causa.

b) Do término do benefício complementar pago pela Forluz, 
para o aposentado ou pensionista, que deverá ser comunicado 
formalmente pela Forluz.

c) Do início da cessão ou da licença, para o cedido ou licenciado, 
que deverá ser comunicado formalmente pela patrocinadora.

§7º– O beneficiário que perder o vínculo com a patrocinadora por 
motivo de desligamento voluntário (a pedido), será excluído do PSI, 
sendo-lhe assegurado o direito de retorno ao plano, desde que ma-
nifeste formalmente seu interesse no prazo máximo de 60 (sessen-
ta) dias contados da data de seu desligamento.

CAPÍTULO V

Do cancelamento da inscrição e da perda da condição de 
beneficiário ou dependente

Art. 25 – Caberá à patrocinadora solicitar a suspensão da cobertura ou 
a exclusão dos beneficiários, inclusive nas seguintes situações:

I – Perda da qualidade de beneficiário, ressalvado o direito de 
manutenção no PSI previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 
9.656/1998, conforme regras estabelecidas no presente 
Regulamento.
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II – Perda da qualidade de dependente e dependente especial, 
no caso do beneficiário deixar de atender às condições 
exigidas para sua inscrição previstas neste instrumento ou 
quando deixar de entregar os documentos comprobató-
rios exigidos para sua manutenção como dependente.

§1º – O filho ou enteado tratado no inciso II deste artigo poderá 
manter-se no plano como dependente inválido caso, na data da per-
da da elegibilidade, esteja em gozo de auxílio doença concedido pelo 
RGPS, observadas as condições dos parágrafos subsequentes.

§2º – A prerrogativa de manutenção tratada no parágrafo anterior 
será concedida independente do prazo estimado para a permanên-
cia da incapacidade para o trabalho ou para a atividade laboral e 
estará condicionada à apresentação do comunicado de decisão ou 
carta de concessão emitidos pelo INSS. 

§3º – A condição tratada no parágrafo antecedente deixará de exis-
tir  em caso de cessação do gozo do auxílio doença.

§4º – Para proceder com a solicitação de exclusão de um beneficiá-
rio ativo do PSI, caberá à patrocinadora, obrigatória e expressamen-
te, informar à Cemig Saúde:

I – Se o beneficiário foi excluído por demissão sem justa causa 
ou aposentadoria.

II – Se o beneficiário demitido sem justa causa se trata de em-
pregado aposentado que continuou trabalhando na patro-
cinadora após a aposentadoria.

III – Se o beneficiário contribuía para o pagamento do PSI ou 
para programas de assistência à saúde anteriores e suces-
sores ao PSI.

IV – Por quanto tempo o beneficiário contribuiu para o paga-
mento do PSI e para programas de assistência à saúde an-
teriores e sucessores ao PSI.
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V – Se o ex-empregado optou pela sua manutenção como be-
neficiário ou se recusou a manter esta condição.

§5º – Nos termos da regulamentação, somente serão admitidas as 
solicitações de exclusão dos beneficiários do PSI, mediante com-
provação de que o beneficiário foi comunicado do direito de ma-
nutenção previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, bem como 
mediante a disponibilização das informações previstas neste artigo 
(quando aplicável).

Art. 26 – A Cemig Saúde só poderá excluir ou suspender a assistência 
à saúde dos beneficiários, sem a anuência da patrocinadora, 
nas seguintes hipóteses:

I – Em caso de fraude ao PSI ou dolo, após instauração de 
Sindicância específica, apuração dos fatos, apresentação de 
defesa e decisão final do Conselho, observado o Estatuto 
e os princípios do contraditório, ampla defesa, devido pro-
cesso legal.

II – Em caso de fraude relacionada à doença ou lesão preexis-
tente será instaurado processo administrativo junto à ANS, 
para apuração da fraude, nos termos da legislação vigente.

III – Perda da qualidade de beneficiário, ressalvado o direito de 
manutenção no PSI previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 
9.656/1998, conforme regras estabelecidas no presente 
Regulamento.

IV – Interrupção do pagamento das contribuições, inclusive em 
função da inscrição de seus dependentes, por prazo su-
perior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, por ano 
de vigência de sua inscrição, obedecido o disposto em ato 
normativo específico.

a) Completados 30 (trinta) dias de inadimplência do vencimen-
to original ou enquanto houver parcela de negociação não 
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liquidada, não haverá autorização, em nenhuma hipótese, 
para compra faturada em farmácia.

V – No caso de falecimento do beneficiário.

VI – Por requisição do beneficiário.

Art. 27 – O cancelamento da inscrição do beneficiário importará, 
automaticamente, na caducidade dos direitos inerentes a 
essa qualidade.

§1º – O cancelamento também acarretará, imediata e automa-
ticamente, independente de qualquer notificação, a caducidade 
dos direitos relativos aos seus dependentes e dependentes espe-
ciais, ressalvada a hipótese de cancelamento por motivo de fale-
cimento, em que haverá direito de os dependentes e dependen-
tes especiais permanecerem no PSI, nos termos estabelecidos no 
presente Regulamento. 

§2º – Não caberá devolução de quaisquer quantias pagas pelo 
beneficiário a título de contribuição ao PSI em data anterior ao 
cancelamento de sua inscrição. 

§3º – O cancelamento da inscrição não quita dívidas anteriores 
do beneficiário.

§4º – Quando a exclusão da inscrição ocorrer em data diferente 
do último dia do mês, deverá ser realizado o acerto da cobrança 
pro rata die no mês seguinte da competência do cancelamento.

§5º – As utilizações indevidas para obtenção de atendimento 
após a rescisão, resolução, resilição ou exclusão de beneficiário, 
serão faturadas ao beneficiário, em custo operacional, ou seja, 
será cobrado o valor integral do atendimento prestado devido a 
utilização indevida.
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CAPÍTULO VI

Das receitas e dos fundos

Art. 28 – O PSI será custeado por suas patrocinadoras e beneficiários, 
através de contribuições mensais, pelos resultados dos in-
vestimentos dos fundos, por doações, subvenções, legados e 
rendas extraordinárias.

Art. 29 – O plano de custeio do PSI será previsto em Ato Normativo 
e deverá conter todas as especificações, incluindo a tabela 
de custo por faixa etária exigida pela ANS e o critério para 
determinação dos valores a cargo dos beneficiários e pa-
trocinadoras, ainda que apurados por outra metodologia, de 
maneira a torná-lo público e acessível aos interessados.

§1º – As receitas e despesas do PSI serão apuradas mensalmente 
pela Cemig Saúde, que as informará periodicamente aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, devendo, a cada 12 (doze) meses, ser feita ava-
liação atuarial por profissional ou empresa qualificada, a fim de de-
terminar a necessidade de alteração em seu custeio.

§2º – Independentemente da data de adesão dos beneficiários, os 
valores de suas contribuições mensais terão o primeiro reajuste in-
tegral no mês de janeiro de cada ano, entendendo esta como data 
base única.

§3º – Toda revisão no custeio e reajuste das contribuições serão 
comunicadas à ANS, na forma prevista na legislação.

§4º – Para os casos em que seja obrigatória a adoção de pool de 
risco, em virtude de cumprimento de normas emanadas pela ANS, 
deverá ser observada a manifestação do Conselho Deliberativo da 
Cemig Saúde para esse fim, respaldada em avaliação atuarial, confor-
me regras estabelecidas no convênio de adesão.
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Art. 30 – A contribuição mensal de cada patrocinadora é calculada 
através da seguinte fórmula:

CM = CAxNPm-1

12      NP0

onde:   CM = contribuição mensal.

CA = contribuição anual das patrocinadoras, corrigida anual-
mente no dia primeiro de janeiro, pela variação positiva acu-
mulada do IGP-M, Índice Geral de Preços do Mercado, da 
Fundação Getúlio Vargas, durante o ano anterior.

NPm-1 = Número de beneficiários patrocinados pela respec-
tiva patrocinadora no final do mês anterior ao de competência.

NP0 = Número de beneficiários patrocinados pela Cemig 
inscritos no PSI em 19/03/2010.

§1º – No exercício de 2010, o valor de CA corresponde à importân-
cia de R$ 83.923.000,00 (oitenta e três milhões, novecentos e vinte e 
três mil reais), corrigida anualmente em janeiro pela variação positiva 
acumulada do IGP-M, apurado no ano anterior, nos quais se encon-
tram incluídos até R$3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes 
ao custo adicional decorrentes da transferência da carteira para a 
Cemig Saúde, acrescida de valor adicional, nos termos do parágrafo 
2º deste artigo. Este montante será repassado para a Cemig Saúde 
em 13 (treze) parcelas, sendo 12 (doze) parcelas mensais e conse-
cutivas, até o primeiro dia útil do mês seguinte ao de competência, e 
a 13ª conjuntamente a 12ª parcela.

§2º – Anualmente, as patrocinadoras realizarão um aporte adicional 
correspondente a 50% (cinquenta por  cento) do saldo apurado em 
31/12 com a coparticipação do PRAS, paga pelos beneficiários, reali-
zando este aporte em 12 (doze) parcelas, conforme abaixo descrito:

a) Os aportes serão efetuados a partir de janeiro do ano se-
guinte, junto com as parcelas mensais previstas no parágrafo 



25

R
egu

lam
en

to
 d

o
 P

ro
saú

d
e In

tegrad
o

 d
a C

em
ig – P

S
I

primeiro deste artigo, sendo certo que a parcela do aporte 
adicional devida em janeiro será paga junto com a de feverei-
ro, por questões operacionais.

b) Excepcionalmente, em 2010, as parcelas do aporte adicional 
referentes a janeiro, fevereiro e março serão pagas em abril 
de 2010.

 
Art. 31– A contribuição mensal de cada beneficiário patrocinado será 

calculada através de tabelas estabelecidas em Ato Normativo, 
levando em conta as seguintes condições: idade, existência 
ou não de dependentes, remuneração, situação previdenciária 
(ativo ou assistido).

§1º – As tabelas a que se refere o caput terão obrigatoriamente va-
lores mínimo e máximo de contribuição por beneficiário.

§2º – Observado o caput da cláusula 10º do Acordo Coletivo Es-
pecífico do Prosaúde - ACE, assinado em 19/03/2010, as contribui-
ções dos beneficiários e das patrocinadoras poderão ser alteradas, 
em período não inferior a 12 (doze) meses, por recomendação do 
atuário contratado pela Cemig Saúde, com aprovação do Conselho 
Deliberativo.

§3º – Caso o Conselho Deliberativo não aprove recomendação atu-
arial, a Cemig Saúde aplicará a nova tabela recomendada pelo atuá-
rio, se o saldo do fundo garantidor do PSI tornar-se inferior ao valor 
equivalente a 3 (três) meses de despesas.

§4º – As contribuições dos beneficiários patrocinados, inclusive as 
referentes aos respectivos dependentes especiais, serão descontadas 
em folha de pagamento de salários, pelas patrocinadoras, ou de be-
nefícios previdenciários pagos pela Forluz.

§5º – Não havendo proventos suficientes para o desconto em folha, 
a Cemig Saúde determinará a forma de cobrança.

§6º – As contribuições relativas aos beneficiários com ou sem de-
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pendentes compreenderão não só a própria como, também, as de 
seus dependentes especiais regularmente inscritos.

§7º – Quando empregado de patrocinadora ou assistido de plano 
previdenciário da Forluz for inscrito como dependente, a contribui-
ção do grupo familiar será o maior entre os valores calculados, apli-
cando-se as tabelas de contribuição, respectivamente, sobre a renda 
do titular e sobre a renda do dependente.

Art. 32 – As contribuições das patrocinadoras e dos beneficiários des-
tinar-se-ão ao fundo garantidor dos benefícios do PSI.

Art. 33 – As contribuições mensais das patrocinadoras e dos benefi-
ciários vencem no primeiro dia útil do mês seguinte ao de 
competência, data até a qual devem ser pagas ou repassadas 
à Cemig Saúde.

§1º – O atraso no pagamento das contribuições acarretará juros de 
mora de 1% ao mês, calculados dia a dia, além de multa de 2% (dois 
por cento) incidente sobre o valor do débito. 

§2º – A Cemig Saúde se reserva o direito de cobrar os débitos não 
quitados pelos beneficiários por todos os meios legais cabíveis, judi-
ciais e extrajudiciais, inclusive promovendo a respectiva cobrança por 
meio de instituições financeiras e inscrição em órgãos de proteção 
ao crédito.

Art. 34 – Os beneficiários estão obrigados, ainda, ao pagamento das 
coparticipações estipuladas em Regulamento, sujeitando-se 
em caso de atraso aos mesmos encargos definidos na hipó-
tese de atraso das contribuições mensais.

Art. 35 – Serão destinados 1,5% (um e meio por cento) da receita 
anual do PSI a fundo específico para programas de preven-
ção, podendo o Conselho Deliberativo remanejar esses re-
cursos por recomendação atuarial e técnica.
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Parágrafo Único – Os programas de prevenção serão propostos 
pela Cemig Saúde e aprovados pelo Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO VII

Das coberturas assistenciais – PRAS

Art. 36 – O Programa Referência de Assistência à Saúde – PRAS des-
tina-se a cobrir despesas com assistência à saúde de seus be-
neficiários e dependentes regularmente inscritos, conforme 
disposições deste Regulamento e Atos Normativos que o 
complementarem.

Seção I

Das tabelas de preços

Art. 37 – Os benefícios do PRAS serão calculados com base nas se-
guintes tabelas de preços, também utilizadas como referência 
para negociação e pagamento da rede prestadora de servi-
ços e reembolsos:

I – Lista de Procedimentos e Preços – LPP da Cemig Saúde.

II – Lista Referencial de Preços de Diárias e Taxas – LRPDT da 
Cemig Saúde.

III – Lista de Preço por Pacotes – LPPP da Cemig Saúde.

IV – Lista Referencial de Preços de Materiais – LRPM da Cemig 
Saúde.

V – Lista de Preços do Brasíndice,  ABCFarma.

VI – Lista de Preços para Remoção – LPR da Cemig Saúde.

§1 – As listas relacionadas acima estão registradas no Cartório do 
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Belo 
Horizonte sob o nº 1.312.878, estando também disponível na sede 
da Cemig Saúde e no site (www.cemigsaude.org.br).
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§2º – O beneficiário poderá ainda consultar o valor do reembolso 
para determinado procedimento pelo telefone (0800 030 9009).

§3º – Qualquer exclusão de procedimento da LPP deverá ser sub-
metida pela Cemig Saúde à aprovação do Conselho Deliberativo, 
mediante justificativa técnica.

§4º – Nos atendimentos feitos por estabelecimentos e profissionais 
conveniados com a Cemig Saúde, será utilizada, como base de cálculo, 
a lista de procedimentos e preços constantes do contrato específico.

§5º – Os materiais, inclusive órteses e próteses, que não constarem 
da LRPM serão cobertos de acordo com os preços médios de mer-
cado, mediante apresentação de nota fiscal de aquisição e condicio-
nados a avaliação prévia de sua correta indicação pela consultoria 
médica da Cemig Saúde.

Seção II

Da cobertura legal

Art. 38 – Os benefícios do PRAS são constituídos pela cobertura dos 
custos, em conformidade com os limites, prazos de carências 
e condições estabelecidas neste Regulamento, relativos aos 
atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e aten-
dimentos obstétricos, realizados dentro da área de abrangên-
cia e atuação estabelecida neste Regulamento, e na rede pres-
tadora de serviços contratada, conveniada ou referenciada 
da Cemig Saúde, independente da circunstância e do local 
de origem do evento, previstos no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde da ANS vigente na época do evento, rela-
cionados às doenças listadas na CID-10, no que se aplicam ao 
PSI e de acordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) e com 
as Diretrizes Clínicas (DC) previstas no Rol de Procedimen-
tos e Eventos em Saúde da ANS em vigor à época do evento.

Art. 39 – A cobertura ambulatorial compreende:
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I – Consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas 
e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétri-
cas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Medicina – CFM.

II – Serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais pro-
cedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúr-
gicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, ou 
cirurgião-dentista devidamente habilitado, mesmo quando 
realizados em ambiente hospitalar, desde que previsto no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o seg-
mento ambulatorial.

III – Medicamentos registrados/regularizados na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária - ANVISA, utilizados nos procedi-
mentos diagnósticos e terapêuticos contemplados no Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na 
data do evento, exclusivamente quando administrados em 
unidade de saúde e solicitados pelo médico assistente.

IV – Consultas/sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeu-
ta ocupacional, nutricionista, solicitadas pelo médico assis-
tente, conforme regras e limites descritos nas Diretrizes de 
Utilização (DUT) contempladas no Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde da ANS.

V – Consultas/sessões de psicoterapia, solicitadas pelo médico 
assistente, conforme regras e limites descritos nas Dire-
trizes de Utilização (DUT) contempladas no Rol de Pro-
cedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que poderão 
ser realizadas tanto por psicólogo como por médico de-
vidamente habilitado, conforme solicitação e indicação do 
médico assistente.

VI – Procedimentos de reeducação e reabilitação física listados 
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vi-
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gente na data do evento, solicitados pelo médico assistente, 
que poderão ser realizados tanto por fisiatra como por 
fisioterapeuta.

VII – Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD.

VIII – Quimioterapia oncológica ambulatorial: baseada na admi-
nistração de medicamentos para tratamento do câncer, in-
cluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos 
relacionados ao tratamento e adjuvantes, conforme pres-
crição do médico assistente, que, independentemente da 
via de administração e da classe terapêutica, necessitem 
ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de 
profissionais de saúde dentro do estabelecimento de Uni-
dades de Saúde:

a) Adjuvantes são medicamentos empregados de forma 
associada aos quimioterápicos citostáticos com a fina-
lidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de 
forma sinérgica ao tratamento. 

IX – Procedimentos de radioterapia listados no Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do 
evento para a segmentação ambulatorial.

X – Procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais: aqueles 
que prescindem de internação e de apoio de estrutura 
hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, unida-
de de terapia intensiva e unidades similares e que estejam 
descritos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
da ANS vigente na data do evento para a segmentação 
ambulatorial.

XI – Hemoterapia ambulatorial.

XII – Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, denominada cirurgia 
refrativa (PRK ou Lasik), para pacientes com mais de 18 
(dezoito) anos e grau estável há pelo menos 01 (um) ano, 
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quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: 
(i) miopia moderada e grave, de graus entre - 5,0 a – 10,0 
DE, com ou sem astigmatismo associado com grau até –4,0 
DC com a refração medida através de cilindro negativo; (ii) 
hipermetropia até grau 6,0 DE, com ou sem astigmatismo 
associado com grau até 4,0 DC, com a refração medida 
através de cilindro negativo.

Art. 40 – A cobertura hospitalar com obstetrícia compreende:

I – Internações hospitalares de todas as modalidades, em nú-
mero ilimitado de dias, solicitadas pelo médico assistente.

II – Despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais 
de enfermagem e alimentação.

III – Atendimento por outros profissionais de saúde, durante 
o período de internação hospitalar, quando indicado pelo 
médico assistente.

IV – Exames complementares previstos no Rol de Procedimen-
tos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do even-
to, indispensáveis para o controle da evolução da doença 
e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de qui-
mioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico 
assistente, realizados ou ministrados durante o período de 
internação hospitalar.

V – Remoção do paciente, nas hipóteses previstas na regula-
mentação vigente;

VI – Taxas hospitalares e materiais utilizados durante o período 
da internação e relacionados com o evento médico.

VII – Acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao 
acompanhante do beneficiário, será conforme legislação 
específica definida pelo órgão regulador.
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VIII – Órteses e próteses registradas na ANVISA, ligadas aos atos 
cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde editado pela ANS, vigente à época do evento:

a) Cabe ao médico ou cirurgião dentista assistente a prerro-
gativa de determinar as características (tipo, matéria-prima 
e dimensões) das órteses, próteses e materiais especiais – 
OPME necessários à execução dos procedimentos contidos 
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

b) O profissional solicitante deverá justificar clinicamente a sua 
indicação, quando solicitado, e oferecer pelo menos 03 (três) 
marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando dis-
poníveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que 
atendam às características especificadas, ficando a escolha da 
Cemig Saúde.

c) Em caso de divergência clínica entre o profissional requisitan-
te e a Cemig Saúde, a decisão caberá a um profissional es-
colhido de comum acordo entre as partes, com as despesas 
arcadas pela Cemig Saúde.

IX – Procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para 
a segmentação hospitalar, incluindo a solicitação de exames 
complementares e o fornecimento de medicamentos, anes-
tésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfer-
magem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais 
ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de in-
ternação hospitalar.

X – Estrutura hospitalar necessária à realização dos procedi-
mentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, 
mas que por imperativo clínico necessitem de internação 
hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexida-
de do caso, incluindo exames complementares e o for-
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necimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, 
transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utili-
zados durante o período de internação hospitalar.

a) O imperativo clínico caracteriza-se pelos atos que se impõem 
em função das necessidades do beneficiário, com vistas à di-
minuição dos riscos decorrentes de uma intervenção, obser-
vadas as seguintes regras: 

1 – O cirurgião-dentista assistente e/ou o médico assistente 
irá avaliar e justificar a necessidade do suporte hospitalar para 
a realização do procedimento odontológico, com o objetivo 
de garantir maior segurança ao beneficiário, assegurando as 
condições adequadas para a execução dos procedimentos, 
assumindo as responsabilidades técnicas e legais pelos atos 
praticados.

2 – Os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odon-
tológicos utilizados na execução dos procedimentos odon-
tológicos ambulatoriais que, nas situações de imperativo clí-
nico, necessitem ser realizados em ambiente hospitalar, não 
estão incluídos na cobertura hospitalar.

XI – Procedimentos considerados especiais, cuja necessidade es-
teja relacionada à continuidade da assistência prestada em 
nível de internação hospitalar :

a) Hemodiálise e diálise peritonial– CAPD.

b) Quimioterapia oncológica ambulatorial.

c) Radioterapia: todos os procedimentos descritos no Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época 
do evento para as segmentações ambulatorial e hospi-
talar ; 

d) Hemoterapia.
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e) Nutrição parenteral ou enteral.

f) Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemo-
dinâmica descritos no Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde vigente à época do evento.

g) Embolizações listadas no Rol de Procedimentos e Even-
tos em Saúde vigente à época do evento.

h) Radiologia intervencionista.

i) Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos.

j) Procedimentos de reeducação e reabilitação física lis-
tados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
da ANS vigente na data do evento, que poderão ser 
realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, 
conforme solicitação e indicação do médico assistente.

XII – Cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de 
todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento 
de mutilação decorrente de utilização de técnica de trata-
mento de câncer.

XIII – Cirurgia plástica reparadora de órgãos e funções, confor-
me Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à 
época do evento.

XIV – Transplantes, desde que listados no Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde da ANS vigente à época do evento, e 
despesas com os procedimentos a ele vinculados, respei-
tadas as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente à 
época do evento, incluindo as despesas necessárias à sua 
realização, no que couber:

a) Despesas assistenciais com doadores vivos, as quais es-
tão sob expensas da operadora de planos privados de 
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assistência à saúde do beneficiário receptor.

b) Medicamentos utilizados durante a internação.

c) Acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e 
tardio, exceto medicamentos de manutenção.

d) Despesas com captação, transporte e preservação dos 
órgãos na forma de ressarcimento ao SUS.

e) O beneficiário candidato a transplante de órgãos pro-
venientes de doador cadáver, conforme legislação espe-
cífica deverá, obrigatoriamente, estar inscrito em uma 
das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de 
Órgãos - CNCDOs e sujeitar-se-á ao critério de fila 
única de espera e de seleção.

f) As entidades privadas e equipes especializadas deverão 
observar o regulamento técnico – legislação vigente 
do Ministério da Saúde – que dispõe sobre a forma de 
autorização e cadastro junto ao Sistema Nacional de 
Transplante – SNT.

g) São competências privativas das CNCDOs, dentro das 
funções de gerenciamento que lhes são atribuídas pela 
legislação em vigor: determinar o encaminhamento de 
equipe especializada e providenciar o transporte de te-
cidos e órgãos ao estabelecimento de saúde autorizado 
em que se encontre o receptor.

XV – Procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao 
parto e puerpério; 

XVI – Paramentação, conforme legislação vigente e limitada 
àquela fornecida pelo hospital, relativa a um acompa-
nhante indicado pela mulher durante o pré-parto, par-
to, e pós-parto imediato (compreendida pelas 48 horas 
após o parto), salvo contraindicação do médico assis-
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tente e/ou da equipe do hospital ou por até no máxi-
mo 10 (dez) dias, desde que haja indicação do médico 
assistente, exceto no caso de internação em CTI, UTI ou 
similares;

XVII – Assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do 
beneficiário, ou de seu dependente, durante os primei-
ros 30 (trinta) dias após o parto.

§1º – A menção de cobertura da internação hospitalar, sem limitação 
de prazo, valor e quantidade, refere-se ao atendimento garantido 
pela Cemig Saúde na rede conveniada. Caso o atendimento seja 
feito pelo sistema de livre escolha, deverão ser observados os va-
lores constantes nas listas referenciais, como valor máximo para o 
reembolso, bem como a área geográfica de abrangência do PSI, nos 
atendimentos eletivos. Em ambos os casos, deverão ser atentadas as 
regras de coparticipação previstas neste Regulamento.

§2º – Haverá cobertura para manutenção, ajuste ou aluguel de ór-
teses e próteses, quando a relação custo/benefício, apurada em ava-
liação realizada pela Cemig Saúde, for vantajosa comparativamente à 
aquisição ou substituição.

Art. 41 – Na atenção prestada aos portadores de transtornos mentais 
serão observados:

I – O atendimento ambulatorial e em consultórios será prio-
rizado, utilizando a internação psiquiátrica apenas como 
último recurso terapêutico quando houver indicação do 
médico assistente.

II – Haverá cobertura para os procedimentos clínicos ou cirúr-
gicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles 
necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

III – Haverá cobertura de hospital-dia para transtornos mentais, 
de acordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas 
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no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em 
vigor à época do evento:

a) Entende-se hospital-dia para transtornos mentais como o 
recurso intermediário entre a internação e o ambulatório, 
que deve desenvolver programas de atenção e cuidados 
intensivos por equipe multiprofissional, visando substituir a 
internação convencional, e proporcionando ao beneficiá-
rio a mesma amplitude de cobertura oferecida em regime 
de internação hospitalar.

Parágrafo Único – Haverá coparticipação incidente sob o valor dos 
serviços utilizados, observados os tetos dos normativos editados 
pela ANS vigentes à época, quando ultrapassados 60 (sessenta) dias 
de internação, por ano civil, contínuos ou não, para pacientes porta-
dores de quadros de intoxicação ou abstinência provocados por al-
coolismo ou outras formas de dependência química que necessitem 
de hospitalização e para portadores de transtornos psiquiátricos, 
que obedecerá aos seguintes percentuais:

a)  25%, (vinte e cinco por cento), entre o 61º (sexagésimo pri-
meiro) e o 90º (nonagésimo) dia de internação.

b) 50%(cinquenta por cento), a partir do 91º (nonagésimo pri-
meiro).

Art. 42 – O presente Regulamento garante, ainda:

I – Atendimentos nos casos de planejamento familiar de que 
trata o inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, previstos 
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à 
época do evento, observadas, ainda, as Diretrizes de Utili-
zação (DUT) previstas no Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde da ANS em vigor à época do evento.

II – Eventos e procedimentos relacionados no Rol de Procedi-
mentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor na data do 
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evento que necessitem de anestesia com ou sem a parti-
cipação de profissional médico anestesiologista, caso haja 
indicação clínica.

III – Procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robó-
tica, neuronavegação e escopias previstas no Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do 
evento.

IV – Remoção e/ou retirada de órteses, próteses ou outros ma-
teriais cuja colocação, inserção e/ou fixação esteja contem-
plada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 
ANS vigente à época do evento.

Seção III

Da cobertura adicional

Art. 43 – Adicionalmente à cobertura estabelecida na Lei nº 9.656/98 
para o segmento ambulatorial, hospitalar e obstétrico, e no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o PRAS 
cobrirá:

I – Procedimentos decorrentes de uma única tentativa com-
pleta de inseminação artificial ou de reversão contracepti-
va, por beneficiário titular, independentemente da técnica 
utilizada e restritos ao próprio beneficiário ou cônjuge ou 
companheiro (a).

II – Transplante: além dos previstos no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde da ANS, desde que reconhecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina.

III – Cirurgias plásticas reparadoras, em decorrência de anoma-
lias congênitas graves que possam ser consideradas como 
desvios aberrantes dos padrões de normalidade causando 
déficit de função do órgão acometido. 



39

R
egu

lam
en

to
 d

o
 P

ro
saú

d
e In

tegrad
o

 d
a C

em
ig – P

S
I

IV – Oxigenoterapia domiciliar, mediante avaliação médica pré-
via e indicação da Cemig Saúde, após a qual poderá ser 
fornecido o concentrador e/ou cilindro convencional atra-
vés de empresa contratada diretamente pela Operadora, 
às suas expensas, com direito a duas recargas de cilindro de 
oxigênio de 1 m3 por mês. 

V – Medicamentos específicos para o tratamento de hepatites 
B e C, doenças renais crônicas e transplantados para os be-
neficiários portadores dessas patologias, conforme critério 
estabelecido pela Cemig Saúde.

VI – Instrumentador quando este substituir um dos auxiliares 
previstos no procedimento, limitado a 10% do honorário 
do procedimento principal.

§1º – As coberturas adicionais para oxigenoterapia domiciliar e me-
dicamentos previstas nos incisos IV e V do presente artigo serão 
garantidas pelo PSI exclusivamente nos casos em que não sejam 
fornecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, mediante a apresen-
tação pelo beneficiário de  declaração de não fornecimento emitida 
pelo órgão competente.

§2º – O beneficiário ou responsável assinará termo de responsabili-
dade sobre a utilização dos equipamentos eventualmente fornecidos 
na forma do inciso IV acima. 

§3º – Quando não for possível o fornecimento da cobertura tratada 
no inciso IV por meio de empresas contratadas pela Cemig Saúde, 
a Operadora reembolsará integralmente as despesas arcadas pelo 
beneficiário com a locação do concentrador e/ou cilindro conven-
cional, mediante apresentação prévia de pelo menos 2 (dois) orça-
mentos e verificação pela Cemig Saúde do valor de mercado.

Art. 44 – A assistência domiciliar aos beneficiários da Cemig Saúde 
obedecerá ao disposto no Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde da ANS e será de acordo com o Regulamento do 
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Programa de Assistência Domiciliar.

Art. 45 – Os tratamentos realizados em comunidades terapêuticas 
(fazendas de recuperação) terão cobertura integral, inde-
pendentemente de sua duração, até o custo equivalente 
ao tratamento hospitalar durante 60 (sessenta) dias nos ca-
sos de transtornos psiquiátricos e de dependência química. 
Atingido esse valor, haverá coparticipação do beneficiário, 
na forma prevista neste Regulamento para os transtornos 
psiquiátricos, considerando os percentuais a partir do 61° 
dia de internação.

 
Art. 46 – Será garantido o pagamento de hospedagem de um acompa-

nhante em caso de beneficiário internado em UTI fora de seu 
domicílio, conforme critério estabelecido pela Cemig Saúde.

Seção IV

Dos atendimentos de urgência e emergência

Art. 47 – Considera-se:

I – Atendimento de urgência o evento resultante de acidente 
pessoal ou de complicação no processo da gestação.

II – Atendimento de emergência o evento que implica risco 
imediato de morte ou de lesão irreparável para o paciente, 
caracterizado em declaração do médico assistente.

Art. 48 – Serão garantidos os atendimentos de urgência e emergência, 
observando que:

I – Para os atendimentos de urgência decorrentes de aciden-
tes pessoais, o atendimento ocorrerá sem restrições, de-
pois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da adesão do 
beneficiário ao PSI.



41

R
egu

lam
en

to
 d

o
 P

ro
saú

d
e In

tegrad
o

 d
a C

em
ig – P

S
I

II – Durante o cumprimento do período de carência para in-
ternação (180 dias), serão garantidos os atendimentos de 
urgência e emergência, inclusive os referentes ao processo 
gestacional, limitados as primeiras 12 (doze) horas, ou até 
que ocorra a necessidade de internação.

III – Depois de cumprida a carência para internação (180 dias), 
haverá cobertura dos atendimentos de urgência e emergên-
cia que evoluírem para a internação, bem como dos atendi-
mentos de urgência decorrentes de complicações no pro-
cesso gestacional, desde a admissão até a alta, ou que sejam 
necessários para a preservação da vida, órgãos e funções.

Parágrafo Único – Nos casos em que houver acordo de cobertura 
parcial temporária e que resultem na necessidade de eventos cirúrgi-
cos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade 
relacionados às doenças e lesões preexistentes, haverá atendimento 
limitado às primeiras 12 (doze) horas, ou até que ocorra a necessi-
dade de internação.

Art. 49 – Será garantido o reembolso, no limite das obrigações deste 
Regulamento, dos atendimentos de urgência e emergência 
não realizados na rede conveniada da Cemig Saúde, conforme 
regras de reembolso estabelecidas no presente Regulamento.

Seção V

Da remoção legal

Art. 50 – Estará garantida a remoção terrestre inter-hospitalar (do hos-
pital de origem para o hospital de destino), dentro da área 
geográfica de abrangência do PSI e conforme regras previs-
tas nesta seção.

§1º – Haverá remoção para unidade de atendimento da rede do PSI, 
depois de realizados os atendimentos classificados como urgência e 
emergência, quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de 
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recursos oferecidos pela unidade para continuidade da atenção ao 
paciente. 

§2º – É garantido o direito de remoção depois de realizados os pro-
cedimentos caracterizados como urgência e emergência, nos casos 
do beneficiário estar em cumprimento do período de carência para 
internação, bem como nos casos em que houver acordo de cober-
tura parcial temporária e que resultem na necessidade de eventos 
cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta comple-
xidade relacionados às doenças e lesões preexistentes. 

§3º – No caso de remoção para uma unidade do SUS, deverão ser 
observadas as seguintes regras:

a) quando não possa haver remoção por risco de vida, o benefi-
ciário e o prestador do atendimento deverão negociar entre 
si a responsabilidade financeira da continuidade da assistên-
cia, desobrigando-se, assim, a operadora, desse ônus;

b) caberá a operadora o ônus e a responsabilidade da remoção 
do paciente para uma unidade do SUS que disponha dos re-
cursos necessários a garantir a continuidade do atendimento;

c) na remoção, a operadora deverá disponibilizar ambulância 
com os recursos necessários a garantir a manutenção da vida, 
só cessando sua responsabilidade sobre o paciente quando 
efetuado o registro na unidade SUS.

Seção VI

Da remoção adicional

Art. 51 – O PRAS dará cobertura, no âmbito do território nacional, às 
despesas de remoção de seus beneficiários, em ambulância 
terrestre comum ou tipo UTI, conforme a gravidade do caso, 
observados os seguintes critérios:

I – A remoção a partir do domicílio somente poderá ser li-
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berada nos casos de urgência ou emergência, nos termos 
definidos neste Regulamento.

II – A remoção a partir do estabelecimento médico-hospitalar 
para o domicílio somente poderá ser liberada nos casos de 
pacientes politraumatizados ou comprovadamente impos-
sibilitados de se locomoverem por outros meios.

Seção VII

Das disposições comuns à cobertura de remoção 

Art. 52 – Na concessão da cobertura de remoção prevista nesse Re-
gulamento deverão ser observadas as seguintes regras: 

I – A equipe médica da Cemig Saúde deverá avaliar, previa-
mente, a solicitação médica para comprovação da necessi-
dade da remoção.

II – Se utilizada ambulância aérea, a cobertura das despesas li-
mitar-se-á ao valor que seria reembolsado com ambulância 
terrestre.

III – Os valores de cobertura constarão da LPR.

IV – A utilização de ambulância sem a autorização prévia da 
Cemig Saúde estará sujeita a comprovação dos critérios 
para atendimento descritos acima.

V – A remoção de beneficiários somente poderá ser realizada 
mediante o consentimento do próprio beneficiário ou de 
seu responsável, e após a autorização do médico assistente.

Seção VIII

Das carências

Art. 53 – Entende-se por carência o período de tempo durante o qual 
o beneficiário não terá direito às coberturas contratadas. O 
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direito de atendimento ao beneficiário dos serviços previs-
tos neste instrumento serão prestados após cumprimento 
das carências a seguir especificadas, observando-se o dispos-
to na legislação vigente, especialmente inciso V, art. 12 da Lei 
nº 9.656/1998:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para procedimentos de urgência 
e emergência, observados os termos definidos neste Regu-
lamento.

II – 60 (sessenta) dias, para atendimento ambulatorial.

III – 300 (trezentos) dias, para parto a termo.

IV – 180 (cento e oitenta) dias para os demais casos previstos 
neste Regulamento.

§1º – O prazo de carência será contado a partir do início de vigência 
da adesão do beneficiário ao PSI.

§2º – No caso de reinscrição do beneficiário do PSI em prazo su-
perior a 30 (trinta) dias, as carências serão contadas da data da nova 
vinculação.

Art. 54 – É assegurada a inclusão:

I – Do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário 
inscrito, isento do cumprimento dos períodos de carência 
e não cabendo qualquer alegação de doença ou lesão pre-
existente, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias após a realização do parto ou adoção.

II – Do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com aproveita-
mento dos períodos de carência já cumpridos pelo bene-
ficiário adotante, cabendo a exigência de cobertura parcial 
temporária, nos casos das doenças e lesões preexistentes.

Parágrafo Único – A inclusão dos beneficiários previstos nos incisos 



45

R
egu

lam
en

to
 d

o
 P

ro
saú

d
e In

tegrad
o

 d
a C

em
ig – P

S
I

I e II fica vinculada à verificação das condições de elegibilidade esta-
belecidas no presente Regulamento.

Art. 55 – É isento do cumprimento dos períodos de carência:

I – O beneficiário que solicitar sua inscrição no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias da data da assinatura do Convênio de 
Adesão ou do início de seu vínculo empregatício com uma 
das patrocinadoras.

II – O beneficiário dependente cuja inscrição ocorra no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias da data em que tornar elegí-
vel para o PSI.

III – Os enteados, tutelados ou filhos do beneficiário, menores 
de 12 (doze) anos, desde que o beneficiário titular já tenha 
cumprido o prazo de carência de 300 (trezentos) dias.

Parágrafo único – Entende-se por data de elegibilidade, para fins do 
disposto no inciso II, exemplificativamente, a data de casamento, para 
inscrição de cônjuge, a data de nascimento, para inscrição de filhos 
recém-nascidos, etc.

Art. 56 – Ultrapassados os prazos de inclusão de que trata este Regula-
mento, será obrigatório o cumprimento integral das carências.

Seção IX

Das exclusões

Art. 57 – Em conformidade com o que prevê a Lei nº 9.656/1998, 
as Resoluções do CONSU e respeitando-se as coberturas 
mínimas obrigatórias previstas nestes normativos e neste Re-
gulamento, estão excluídos da cobertura do PSI os eventos e 
despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedi-
mentos não descritos expressamente neste instrumento, no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente 
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à época do evento e os provenientes de:

I – Atendimentos prestados antes do início da vigência da 
adesão do beneficiário ou do cumprimento das carências, 
respeitadas as demais condições deste Regulamento.

II – Exames, tratamentos e medicamentos sem prescrição mé-
dica, observadas as disposições do Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde da ANS.

III – Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, ou seja, aque-
les que empregam medicamentos, produtos para a saúde 
ou técnicas não registrados/não regularizados no país, bem 
como, aqueles que são considerados experimentais pelo 
Conselho Federal de Medicina – CFM, e, ainda, aqueles 
cujas indicações não constem da bula/manual registrada na 
ANVISA (uso off-label).

IV – Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o 
aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades 
competentes, bem como as condutas não admitidas no 
Código Brasileiro de Ética.

V – Procedimentos e especialidades não reconhecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina ou demais conselhos em 
suas respectivas áreas de competência.

VI – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, 
ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para ad-
ministração em ambiente externo ao de unidade de saúde;

VII – Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, 
tais como órteses, próteses, materiais etc. importados não 
nacionalizados, ou seja, aqueles produzidos fora do territó-
rio nacional e sem registro vigente na ANVISA.

VIII – Fornecimento de medicamentos prescritos durante a in-
ternação hospitalar cuja eficácia e/ou efetividade tenham 
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sido reprovadas pela Comissão de Incorporação de Tecno-
logias do Ministério da Saúde – CITEC.

IX – Fornecimento de medicamentos cuja prescrição não esteja 
de acordo com critérios de indicação baseados em evidên-
cias científicas, exceto aqueles expressamente autorizados 
pela Cemig Saúde, com base em parecer técnico.

X – Aquisição de medicamentos, ressalvados os casos previstos 
neste Regulamento.

XI –  Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, 
condicionamento físico ou musculação, inclusive medica-
mentos, bem como órteses e próteses para o mesmo 
fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial 
ou total da função de órgão ou de parte do corpo hu-
mano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou 
anomalia congênita.

XII –  Cirurgias plásticas estéticas de qualquer natureza.

XIII –  Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento 
com finalidade estética, assim como em clínicas de ema-
grecimento, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, 
estabelecimentos para acolhimento de idosos e interna-
ções que não necessitem de cuidados médicos em am-
biente hospitalar.

XIV –  Inseminação artificial, entendida como técnica de repro-
dução assistida que inclui a manipulação de oócitos e 
esperma para alcançar a fertilização, por meio de inje-
ções de esperma intracitoplasmáticas, transferência in-
trafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução da 
ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática 
ou transferência intratubária do zigoto, entre outras téc-
nicas, quando extrapolar o limite previsto na cobertura 
adicional.
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XV –  Atendimento em domicílio, ressalvados os casos de pa-
cientes em assistência domiciliar expressamente previs-
tos no regulamento específico.

XVI –  Serviços de enfermagem em caráter particular, seja em 
regime hospitalar ou domiciliar.

XVII –  Exames para piscina ou ginástica, necropsias, medicina 
ortomolecular e mineralograma do cabelo.

XVIII – Fornecimento e manutenção de próteses, órteses e seus 
acessórios não ligados ao ato cirúrgico ou que não sejam 
diretamente decorrentes de má formação congênita, 
conforme os seguintes conceitos: prótese como qual-
quer material permanente ou transitório que substitua 
total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido e 
órtese como qualquer material permanente ou transi-
tório que auxilie as funções de um membro, órgão ou 
tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico os materiais 
cuja colocação ou remoção não requeiram a realização 
de ato cirúrgico, ressalvados os procedimentos previstos 
na cobertura adicional nos termos e condições estabe-
lecidas no presente Regulamento.

XIX – Procedimentos decorrentes ou relacionados a desas-
tres com gases e produtos radioativos ou ionizantes 
ou acidentes decorridos de atos de guerras, revoluções, 
cataclismos, comoções internas ou outras perturbações 
de ordem pública ou delas provenientes, quando for-
malmente reconhecidos por autoridade competente, 
e que impossibilitem ao PSI o cumprimento de seus 
objetivos.

XX – Procedimentos decorrentes ou relacionados a casos de 
calamidade pública e sinistros de massa, tais como, epi-
demias, envenenamentos de caráter coletivo, ou outra 
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forma que atinja maciçamente a população ou parte 
dela, quando formalmente reconhecidos por autoridade 
competente, e que impossibilitem ao PSI o cumprimen-
to de seus objetivos.

XXI – Aquisição, manutenção, ajuste e aluguel de aparelhos or-
topédicos, colchões especiais, cadeiras especiais, inclusive 
de rodas, óculos, lentes de contato e aparelhos para sur-
dez; ressalvados os casos previstos neste Regulamento.

XXII – Aluguel de equipamentos hospitalares e similares, ressal-
vados os procedimentos previstos na cobertura adicio-
nal nos termos e condições estabelecidos no presente 
Regulamento.

XXIII – Paramentação relativa a um acompanhante, ressalvada 
a relativa ao indicado pela mulher durante o pré-parto, 
parto e pós-parto imediato (compreendida pelas 48 
horas após o parto) ou por até no máximo 10 (dez) 
dias, nos termos definidos neste Regulamento.

XXIV – Despesas com serviços eventuais ou extraordinários, 
prestados, direta ou indiretamente, por hospital ou clíni-
ca, mas não estritamente relacionados com a assistência 
à saúde do beneficiário, tais como, acomodação em ní-
vel superior à prevista por este Regulamento, aluguel de 
aparelhos de televisão e similares, frigobar, telefonemas, 
telegramas, artigos de toalete e higiene pessoal, alimen-
tação “a la carte”, bebidas, lavagem de roupas, lanches, 
danos a instalações dos estabelecimentos, bem como 
quaisquer outras despesas que não sejam vinculadas à 
cobertura do presente instrumento.

XXV – Vacinas disponíveis na rede pública ou não reconheci-
das pelo Ministério da Saúde, exceto as destinadas a 
parturientes portadores de sangue do tipo RH negativo 
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e aquelas cuja aplicação for tecnicamente justificada em 
casos de internação, urgência e emergência.

XXVI – Investigação de paternidade, maternidade ou consangui-
nidade.

XXVII – Cirurgias para mudança de sexo.

XXVIII – Procedimentos destinados ao tratamento do ronco, ex-
ceto quando este for acompanhado de apneia obstruti-
va do sono comprovada por polissonografia.

XXIX – Procedimentos não discriminados no Rol de Procedi-
mentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data 
do evento, exceto se constar expressamente como 
cobertura adicional neste Regulamento.

XXX – Despesas com assistência odontológica de qualquer 
natureza (diagnóstica, clínica ou cirúrgica), inclusive 
relacionadas com acidentes, exceto cirurgias buco-
-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar.

XXXI – Honorários e materiais utilizados pelo cirurgião-den-
tista quando, por imperativo clínico, for necessária es-
trutura hospitalar para a realização de procedimentos 
listados no Rol de Procedimentos Odontológicos.

XXXII – Estada de paciente ou acompanhante em hotel, pensão 
ou similares, ressalvado o disposto neste Regulamento.

XXXIII – Avaliação pedagógica.

XXXIV – Orientações vocacionais.

XXXV – Psicoterapia com objetivos profissionais.

XXXVI – Remoção domiciliar, ressalvado o disposto no presen-
te Regulamento.

XXXVII – Exames médicos admissionais, periódicos, de retorno 
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ao trabalho, de mudança de função e demissionais.

Seção X

Do atendimento na rede conveniada

Art. 58 – Dentro da área de abrangência do PSI haverá a rede conve-
niada para acesso aos serviços cobertos.

Parágrafo Único – O beneficiário, no momento de sua inclusão ao 
plano, terá o acesso às informações da rede conveniada, através do 
portal da Cemig Saúde, contendo o nome, endereço e telefone da 
rede prestadora de serviços assistenciais à saúde a sua disposição.

Art. 59 – Para utilização da rede conveniada, é indispensável a identifi-
cação do beneficiário, mediante apresentação de cartão ex-
pedido pela Cemig Saúde, cuja validade não esteja expirada, 
acompanhado de documento oficial de identificação.

§1º – O cartão de identificação é pessoal, de uso restrito e intransfe-
rível, respondendo o beneficiário por sua utilização indevida.

§2º – A perda, extravio, roubo ou furto do cartão deverá ser, imedia-
tamente, comunicada à Cemig Saúde, sob pena de responder, o be-
neficiário por valores indevidamente suportados pelo PRAS, acresci-
dos de juros e encargos.

§3º – É obrigatória a devolução do cartão no ato de cancelamento 
da inscrição, por qualquer motivo, sob pena do beneficiário respon-
der por valores indevidamente suportados pelo PRAS, acrescidos de 
juros e encargos.

Art. 60 – Dependerão de prévia autorização da Cemig Saúde, para 
fazer jus aos benefícios do PRAS:

I – Os atendimentos do segmento hospitalar com obstetrícia.

II – Os atendimentos do segmento ambulatorial, constantes de 
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relação específica preparada pela Cemig Saúde.

III – Os atendimentos previstos no Regulamento da Assistência 
Domiciliar.

§1º – Nos casos de comprovada urgência ou emergência, o atendi-
mento poderá ser feito sem prévia autorização, ficando o benefici-
ário obrigado a comunicar o fato à Cemig Saúde e providenciar a 
autorização no prazo de 02 (dois) dias úteis.

§2º – A solicitação de autorização de atendimento será obrigatoria-
mente instruída com documentos que justifiquem a concessão dos 
benefícios, tais como, laudo médico, diagnóstico, resultado de exames 
complementares, etc., a critério da Cemig Saúde.

§3º – A Cemig Saúde poderá, com base em critérios técnicos, condi-
cionar a autorização à recomendação de avaliação médica.

§4º – É garantido ao beneficiário o atendimento pelo profissional 
avaliador no prazo máximo de 01 (um) dia útil a partir do momento 
da solicitação, para a definição dos casos de aplicação das regras de 
regulação, ou em prazo inferior quando caracterizada a urgência.

§5º – É garantido ao beneficiário, no caso de divergência técnico-
-assistencial sobre o procedimento ou evento em saúde a ser co-
berto pela operadora, a respeito da autorização prévia, a definição 
do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da 
Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, vigente. 

§6º – Os serviços de diagnóstico, tratamento e demais procedimen-
tos ambulatoriais podem ser solicitados pelo médico assistente ou 
cirurgião-dentista, dentro das suas competências, independentemen-
te de pertencerem à rede conveniada da Cemig Saúde.

Art. 61 – Os atendimentos realizados por profissionais ou estabeleci-
mentos conveniados serão pagos diretamente pela Cemig 



53

R
egu

lam
en

to
 d

o
 P

ro
saú

d
e In

tegrad
o

 d
a C

em
ig – P

S
I

Saúde, que cobrará do beneficiário, preferencialmente atra-
vés de desconto em folha de pagamento, os valores devidos 
a título de coparticipação e aqueles que não tiverem cober-
tura prevista neste Regulamento.

§1º – Os beneficiários não serão ressarcidos por pagamentos feitos 
diretamente a estabelecimentos e profissionais conveniados, exceto 
se expressamente autorizados pela Cemig Saúde. 

§2º – Cobranças indevidas por parte de profissionais e estabeleci-
mentos conveniados não serão repassadas pela Cemig Saúde aos 
beneficiários.

Art. 62 – A Cemig Saúde reserva-se o direito de alterar a rede de 
prestadores de serviços, obedecidos os trâmites legais e 
contratuais existentes, principalmente no que se refere à 
mudança de entidade hospitalar, conforme art. 17 da Lei nº 
9.656/1998.

§1º – É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que 
por outro 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.

§2º – Na hipótese da substituição de entidade hospitalar ocorrer por 
vontade da Cemig Saúde durante o período de internação de algum 
beneficiário, será garantido o pagamento das despesas relacionadas 
com a internação até a alta hospitalar, estabelecida pelo médico as-
sistente, exceto nos casos de infração às normas sanitárias, quando a 
Cemig Saúde providenciará, às suas expensas, a transferência imedia-
ta para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação 
da assistência.

§3º – No caso de redução de entidade hospitalar, é necessária auto-
rização prévia da ANS.
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Art. 63 – É permitido à Cemig Saúde o referenciamento a determina-
dos prestadores da rede conveniada, previamente definidos, 
quando indicado um tratamento ou acompanhamento es-
pecífico, nos casos em que a auditoria da Cemig Saúde re-
comendar a realização do procedimento por determinado 
profissional.

§1º – Nos casos de ausência, inexistência ou indisponibilidade de 
prestador na localidade demandada pelo beneficiário, também será 
permitido à Cemig Saúde o direcionamento ao prestador por ela 
indicado, para fins de cumprimento dos prazos de atendimento pre-
vistos nos normativos emanados pela ANS, bem como poderá a 
Cemig Saúde garantir o atendimento por meio de reembolso, nos 
termos e condições previstas neste Regulamento.

§2º – O reembolso do atendimento garantido pela Cemig Saúde, 
previsto no parágrafo anterior, será integral, descontados eventuais 
valores devidos a título de coparticipação. 

Seção XI

Do atendimento fora da rede conveniada

Art. 64 – Além dos atendimentos na rede conveniada poderá o be-
neficiário:

I – Utilizar do sistema de livre escolha para atendimento das 
coberturas previstas neste Regulamento, dentro da área 
de abrangência geográfica e no exterior, sendo neste últi-
mo caso mediante conversão cambial da data da realiza-
ção da despesa e aos preços pactuados pela Cemig Saúde 
com sua própria rede conveniada de serviços. 

II – Utilizar da rede estabelecida nos convênios de reciprocida-
de pactuados pela Cemig Saúde, observada a regulamen-
tação vigente da ANS; 
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III – Utilizar da rede conveniada de forma indireta (quando a 
Cemig Saúde convenia a rede por intermédio de outra 
operadora de planos de saúde) para aquelas localidades 
em que não foi possível o credenciamento direto.

Parágrafo único – Caso haja utilização das redes conveniadas parcei-
ras da Cemig Saúde durante os períodos de carência, o beneficiário 
terá que arcar com o valor total do atendimento.

Art. 65 – Pelo sistema de livre escolha, o beneficiário poderá solicitar 
à Cemig Saúde o reembolso de despesas realizadas fora da 
rede conveniada, limitado o atendimento à cobertura pre-
vista neste regulamento e aos valores pactuados pela Cemig 
Saúde com sua própria rede conveniada de serviços.

§1º – O reembolso está sujeito à entrega da cópia dos seguintes 
documentos:

I – Honorários Médicos: recibos/notas fiscais, constando o 
nome do beneficiário, CRM e CPF/CNPJ legíveis, do pro-
fissional/estabelecimento, discriminando o(s) serviço(s) 
prestado(s) (cópia).

II – Exames: notas fiscais, discriminando os exames realizados 
com os respectivos valores, e pedido do médico ou cirur-
gião-dentista assistente (cópia).

III – Medicamentos: notas fiscais ou cupons fiscais e prescrição 
médica, constando o nome do beneficiário, data, CRM e 
assinatura do profissional (cópia).

IV – Fonoaudiologia / Nutrição / Psicologia / Terapia Ocupacio-
nal / Psicoterapia e Fisioterapia: prescrição médica conten-
do o CRM e o nº de sessões a serem realizadas, de acordo 
com os limites e condições estabelecidos no presente Ins-
trumento, recibos/notas fiscais, constando o nome do be-
neficiário, código MAS, data, CPF/CNPJ, nº de inscrição no 
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respectivo Conselho Profissional, assinatura do profissional 
e número de sessões realizadas e o código do procedi-
mento (cópia).

V – Outras despesas: notas fiscais, discriminando os procedi-
mentos realizados com os respectivos valores, e pedido do 
médico ou cirurgião-dentista assistente (cópia).

§2º – O pedido de reembolso acompanhado da documentação exi-
gida deverá ser realizado pelo beneficiário, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias após a realização do procedimento.

§3º – Os pagamentos serão feitos, preferencialmente, através de 
crédito em conta corrente do beneficiário, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias contados da apresentação de todos os documentos 
exigidos.

Art. 66 – A Cemig Saúde poderá, a seu critério e a qualquer tempo, 
baixar em diligência as despesas relativas a procedimentos 
cobertos pelo PRAS, através da realização de sindicâncias, 
auditorias e averiguações que entender necessárias, obrigan-
do-se os beneficiários a colaborar para elucidação de dúvi-
das e a submeter-se a eventuais avaliações periciais.

Art. 67 – Pelo sistema de livre escolha, haverá o reembolso das des-
pesas, nos limites de coberturas previstas neste regulamento 
e pelos valores constantes nas listas de referência do PRAS, 
previsto neste regulamento.

§1º – Para fins de reembolso, serão descontados os percentuais de 
coparticipação que o beneficiário teria de arcar se utilizasse a rede 
conveniada, calculados com base no valor pago pelo beneficiário ou 
do preço da LPP, o que for menor.

§2º – Em nenhuma hipótese haverá o reembolso acima do valor 
pago pelo beneficiário.
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§3º – Eventuais débitos do beneficiário com o PSI serão compensa-
dos com os valores a serem reembolsados pela Cemig Saúde.

Seção XII

Da coparticipação

Art. 68 – Fica prevista coparticipação em procedimentos do PSI, con-
forme a seguir :

I – As consultas médicas realizadas por meio de pronto aten-
dimento online, caracterizado como atendimento de ur-
gências de forma virtual, são isentas da cobrança de copar-
ticipação.

II  – As consultas médicas eletivas terão uma coparticipação 
dos beneficiários de 30% (trinta por cento) do valor pago, 
limitada a R$136,64 (cento e trinta e seis reais e sessenta e 
quatro centavos)por consulta desde que realizadas na rede 
conveniada.  

III  – Para as despesas com a realização de exames e outros pro-
cedimentos médicos e terapêuticos sob regime ambulato-
rial, inclusive no pronto atendimento físico, a coparticipação 
dos beneficiários será também de 30% (trinta por cento) 
do valor pago, limitada a R$ 136,64 (cento e trinta e seis 
reais e sessenta e quatro centavos) por procedimento, des-
de que realizadas na rede conveniada. Os procedimentos 
médicos ambulatoriais relacionados à neoplasia maligna ou 
à hemodiálise não terão coparticipação.

IV –  Nas internações hospitalares será descontado do benefi-
ciário, a título de coparticipação, o valor limite a R$136,64 
(cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) por 
internação.

V – O somatório dos valores de coparticipações acima men-
cionados terão o limite mensal de R$715,75 (setecentos e 
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quinze reais e setenta e cinco centavos) por grupo familiar, 
não cumulativos.

VI – Os valores limites R$136,64 (cento e trinta e seis reais e 
sessenta e quatro centavos) e de R$715,75 (setecentos e 
quinze reais e setenta e cinco centavos), são referidos ao 
dia primeiro de janeiro de 2022 e serão corrigidos anual-
mente, a partir do dia primeiro de janeiro de 2023, pela 
variação positiva acumulada do IGP-M no ano anterior.

VII – Para as despesas realizadas com consultas, exames e proce-
dimentos médicos ambulatoriais fora da rede conveniada, 
haverá um reembolso de 70% (setenta por cento) do valor 
pago pelo beneficiário ou de 70% (setenta por cento) do 
preço constante da Lista de Procedimentos e Preços - LPP, 
o que for menor.

§1º – Independentemente do preço constante da LPP, não haverá 
coparticipação, ressalvado o caso de acesso à livre escolha 
de prestadores, quando o valor a ser reembolsado será o 
valor pago pelo beneficiário ou do preço constante da LPP, 
o que for menor, na utilização dos seguintes procedimentos, 
quando solicitado pelo beneficiário:

 I – Exames de diagnóstico relacionados à neoplasia para ser 
submetido ao tratamento cirúrgico e exames relacionados 
ao período de tratamento quimioterápico e/ou de radio-
terapia.

II – Exames complementares de imagem e análises clínicas rela-
cionados ao período pós-transplante, para transplantes de 
rim, fígado, medula, pâncreas e coração, durante o período 
de 02 (dois) anos pós-transplante. 

III – Psicoterapia, limitada a 12 (doze) sessões por ano civil.

IV – Medicamentos específicos para o tratamento de hepatites 
B e C, doenças renais crônicas e transplantados para os 
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beneficiários portadores dessas patologias.

§2º – O reembolso pelo PRAS não poderá, em nenhuma hipótese, 
ser superior ao valor gasto ou cobrado referente ao procedimento 
coberto. 

§3º – No segmento hospitalar com obstetrícia, haverá coparticipação 
nos casos de transtornos mentais, na forma estabelecida neste Regu-
lamento. Também nesse segmento, quando da utilização dos serviços 
fora da rede conveniada, o valor a ser reembolsado será o valor pago 
pelo beneficiário ou do preço constante da LPP, o que for menor.

§4º – A coparticipação disposta no inciso II será devida sobre todas 
as consultas médicas eletivas, independentemente se for realizado de 
forma presencial ou virtual.

§5º – Atendimentos online ou virtuais caracterizam-se por atendi-
mentos a distâncias, desde que sigam as normas em vigor de cada 
conselho de classe.

CAPÍTULO VIII

Das Garantias Especiais – PGE

Seção I

Das características

Art. 69 – O Programa de Garantias Especiais – PGE, destina-se a co-
brir parcialmente despesas relacionadas à assistência à saúde 
de seus beneficiários e dependentes, conforme disposições 
deste Regulamento e Atos Normativos que o complemen-
tarem.

Seção II

Dos benefícios

Art. 70 – Os benefícios do PGE são constituídos pelo reembolso par-
cial de despesas relacionadas à assistência à saúde de seus 
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beneficiários, dentro das condições estabelecidas neste Re-
gulamento.

Art. 71 – As despesas com medicamentos, mediante prescrição mé-
dica, serão cobertas em 80% (oitenta por cento) do valor 
gasto pelo beneficiário.

§1º – Os medicamentos cobertos deverão constar na LRM – Lista 
Referencial de Medicamentos Cemig Saúde.

§2º – Não haverá cobertura para medicamentos manipulados. 

Art. 72 – Serão reembolsadas em 50% (cinquenta por cento) do valor 
gasto pelo beneficiário as despesas não cobertas pelo Pro-
grama Referência de Assistência à Saúde – PRAS, mediante 
prescrição médica com:

I – Lentes de grau para óculos, limitado a 1(um) par anualmente.

II – Materiais e equipamentos auxiliares de cuidados terapêuti-
cos, conforme lista abaixo:

a) Materiais de curativo: compressas, gazes, esparadrapos e 
curativos especiais;

b) Seringas, fitas, lancetas e agulhas para glicemia;

c) Sondas uretrais, sondas de aspiração, cateter de oxigênio.

d) Lubrificantes oculares, nasais, soro fisiológico para cura-
tivos e nebulização;

e) Glicosímetro (medidor de glicemia capilar), aparelho de 
pressão arterial, micronebulizador, espaçador, cadeiras 
de banho e de rodas e colchão caixa de ovo.

III – Filtro solar conforme doenças listadas abaixo:

a) História pregressa de câncer de pele: confirmado por 
anatomia patológica; 
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b) Pacientes com ceratose solar (actinica – lesão pré-ma-
ligna);

c) História de uso de drogas fototóxicas ou fotoalergênicas;

d) Distúrbios metabólicos: porfiria;

e) Doenças genéticas: Albinismo, xeroderma pigmentoso;

f) Lupus. 

VI – Aparelhos para ventilação não invasiva (CPAP, EPAP e BI-
PAP) e próteses auditivas;

 VII – Vacinas.

Art. 73 – O total dos benefícios previstos no PGE, concedidos a um 
grupo familiar, no período de um ano, não poderá ser supe-
rior ao valor do teto anual de benefícios.

Parágrafo Único – As despesas que não forem reembolsadas, por 
haver sido atingido o valor do teto, poderão ser ressarcidas no exer-
cício subsequente, desde que não seja ultrapassado o prazo de 90 
(noventa) dias de sua realização.

Art. 74 – O PGE terá teto anual por grupo familiar, que inclui o bene-
ficiário titular, seus dependentes e dependentes especiais de 
R$3.571,02 (três mil, quinhentos e setenta e um reais e dois 
centavos).

§1º – Para os beneficiários que tenham optado por aderir ao Progra-
ma Odontológico da Cemig - POD já implantado, do valor do teto 
previsto no caput deste artigo, R$965,27 (novecentos e sessenta 
e cinco reais e vinte e sete centavos), serão destinados ao custeio 
parcial do referido plano.

§2º – Os valores previstos acima se referenciam à data 01/01/2022 
e serão corrigidos pela variação positiva acumulada do Índice Geral 
de Preços do Mercado IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV, 
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apurada entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

§3º – O valor do teto será corrigido anualmente, a partir do dia 
primeiro de janeiro, pela variação positiva acumulada do IGP-M no 
ano anterior.

§4º – Os valores residuais do teto anual não poderão ser acrescidos 
ao valor do teto do ano seguinte, permanecendo no fundo garanti-
dor do PSI.

Art. 75 – O beneficiário portador de uma ou mais de uma das do-
enças entre as relacionadas a seguir terá direito a um teto 
anual adicional, de valor equivalente R$2.605,74 (dois mil, 
seiscentos e cinco reais e setenta e quatro centavos),  para 
cobertura das despesas com medicamentos destinados ao 
tratamento dessa doença, nos mesmos percentuais e condi-
ções estabelecidos no PGE:

I – Doença mental incapacitante.

II – Glaucoma.

III – Cardiopatia grave em estágio avançado.

IV – Doença de Parkinson.

V – Espondilite anquilosante.

VI – Nefropatia grave.

VII – Doença de Paget (osteite deformante).

VIII – Hepatopatia grave, não suscetíveis de tratamento cirúrgico.

IX – Diabetes mellitus.

X – Doença pulmonar obstrutiva crônica.

XI – Paralisia irreversível e incapacitante.

XII – Insuficiência cardíaca congestiva.



63

R
egu

lam
en

to
 d

o
 P

ro
saú

d
e In

tegrad
o

 d
a C

em
ig – P

S
I

XIII – Insuficiência coronariana.

XIV – Hipertensão Arterial Sistêmica.

§1º – O valor previsto no caput deste artigo se referência à data 
01/01/2022 e será corrigido pela variação positiva acumulada do 
Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M da Fundação Getúlio 
Vargas – FGV, apurada entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

§2º – O valor do teto adicional será corrigido anualmente, a partir do 
dia primeiro de janeiro, pela variação positiva acumulada do IGP-M 
no ano anterior.

§3º – A concessão do teto adicional depende de:

a) avaliação médica e autorização expressa da Cemig Saúde.

b) beneficiário estar vinculado a um dos programas de coordena-
ção do cuidado da Cemig Saúde no momento da aquisição da 
medicação e da solicitação de reembolso.

§4º – O teto adicional destina-se unicamente a cobertura de medica-
mentos relacionados à doença que motivou a concessão, prescritos 
para o beneficiário portador, desde que não constantes da relação 
de medicamentos fornecidos pelo SUS e/ou pela farmácia popular.

a) Para os medicamentos fornecidos pelo SUS deverá ser conside-
rada a tabela RENAME e REMUME vigentes. 

b) Para os medicamentos fornecidos pela Farmácia Popular, consi-
deram-se os disponíveis nos estabelecimentos da rede de Far-
mácia Popular e no “Aqui tem Farmácia Popular”.

c) Os medicamentos cobertos deverão constar na LRM – Lista 
Referencial de Medicamentos Cemig Saúde.

§5º – Os medicamentos liberados pela SES ou SMS (pela farmácia de 
dispensação de medicamentos especiais, tais como para demência, 
doença de Parkinson, câncer), serão reembolsados devido à dificul-
dade de obtenção, desde que seja comprovada a indisponibilidade 
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do medicamento.

Art. 76 – Observadas às coberturas previstas no PGE, e sem prejuízo 
das exclusões específicas estabelecidas neste Regulamento, 
estão excluídas de qualquer cobertura do PGE:

I – Despesas realizadas antes da data de inscrição do benefici-
ário no PSI.

II – Despesas cobertas pelo PRAS – Plano Referência de Assis-
tência à Saúde.

III – Procedimentos experimentais, procedimentos não reco-
nhecidos pelo conselho profissional competente, procedi-
mentos não éticos ou ilícitos, bem como despesas deles 
decorrentes.

IV – Medicamentos que não estejam devidamente registrados 
nem tenham autorização para comercialização concedida 
pela Autoridade Sanitária Federal ou cuja prescrição não 
esteja de acordo com critérios de indicação baseados em 
evidências científicas, exceto aqueles expressamente auto-
rizados pela Cemig Saúde, com base em parecer técnico.

V – Despesas com serviços eventuais ou extraordinários, pres-
tados, direta ou indiretamente, por hospital ou clínica, mas 
não estritamente relacionados com a assistência à saúde 
do beneficiário, tais como, acomodação em nível superior 
à prevista pelo Regulamento do PRAS, aluguel de aparelhos 
de televisão e similares, frigobar, telefonemas, telegramas, ar-
tigos de toalete, alimentação “a la carte”, bebidas, lavagem de 
roupas, lanches, danos a instalações dos estabelecimentos.

VI – Despesas realizadas mais de 90 (noventa) dias antes da 
data de registro de entrada da solicitação de reembolso ou 
da data de entrada da fatura do prestador conveniado, na 
Cemig Saúde.
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VII – Excedente de despesas ou coparticipações do PRAS e 
FCAS.

VIII – Vacinas contempladas no calendário nacional de vacinação 
do Ministério da Saúde.

Seção III

Dos reembolsos

Art. 77 – As despesas efetuadas com profissionais ou estabelecimen-
tos conveniados serão pagas diretamente pela Cemig Saúde, 
que cobrará do beneficiário, preferencialmente através de 
desconto em folha de pagamento, os valores corresponden-
tes à parte não reembolsável e aqueles que não tiverem 
cobertura prevista neste Programa.

Art. 78 – O beneficiário solicitará à Cemig Saúde o reembolso das 
despesas realizadas fora da rede conveniada.

§1º – A Cemig Saúde determinará a forma como serão feitas as so-
licitações, bem como os documentos necessários.

§2º – A Cemig Saúde efetuará o reembolso das despesas, de acordo 
com os critérios estabelecidos neste Regulamento, no prazo máxi-
mo de 30 (trinta) dias contados do atendimento, pelo beneficiário, 
das exigências de documentos e perícia. 

§3º – A forma de reembolso será determinada pela Cemig Saúde.

§4º – Para atendimentos que exigirem autorização prévia, deverá ser 
apresentada documentação comprobatória sujeita à aprovação da 
Cemig Saúde.

Art. 79 – A Cemig Saúde poderá, a seu critério e a qualquer tempo, 
baixar em diligência as despesas relativas a procedimentos 
cobertos pelo PGE, através da realização de sindicâncias, au-
ditorias e averiguações que entender necessárias, obrigando-
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-se os beneficiários a colaborar para elucidação de dúvidas e 
a submeter-se a eventuais avaliações médicas.

CAPÍTULO IX

Das doenças e lesões preexistentes

Art. 80 – Doenças ou lesões preexistentes são aquelas que o bene-
ficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou 
sofredor no momento da adesão ao presente instrumento.

Art. 81 –  No momento da adesão ao presente instrumento, o bene-
ficiário deverá preencher a Declaração de Saúde, no qual 
manifestará o conhecimento de doenças ou lesões pree-
xistentes à época da adesão ao presente Regulamento, sob 
pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspen-
são ou exclusão unilateral do Plano, conforme o dispos-
to no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 
9.656/1998.

Art. 82 –  Juntamente com o Formulário de Declaração de Saúde, será 
entregue a Carta de Orientação ao beneficiário.

Art. 83 – O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração 
de Saúde mediante entrevista qualificada orientada por um 
médico pertencente à lista de profissionais da rede de pres-
tadores conveniados pela Cemig Saúde, sem qualquer ônus 
para o beneficiário.

Art. 84 – Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico 
não pertencente à lista de profissionais da rede assistencial 
da Cemig Saúde, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus 
financeiro dessa entrevista.

Art. 85 –  O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário 
para o correto preenchimento da declaração de saúde, na 
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qual são declaradas as doenças ou lesões que o beneficiário 
saiba ser portador ou sofredor, no momento da contrata-
ção ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, além 
de esclarecer questões relativas aos direitos de cobertura e 
consequências da omissão de informações.

Art. 86 –  É vedada a alegação de omissão de informação de doença 
ou lesão preexistente quando for realizado qualquer tipo 
de exame ou avaliação médica no beneficiário pela Cemig 
Saúde, com vistas à sua admissão no plano privado de assis-
tência à saúde.

Art. 87 – Sendo constatada por avaliação médica ou na entrevista qua-
lificada ou através de declaração expressa do beneficiário, a 
existência de doença ou lesão que possa gerar necessidade 
de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de 
procedimentos de alta complexidade, a Cemig Saúde ofere-
cerá a cobertura parcial temporária.

Art. 88 – A cobertura parcial temporária consiste na suspensão, por 
um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, da 
cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de 
alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos exclusivamente 
relacionados às doenças ou lesões preexistentes.

Art. 89 – A confirmação da doença ou lesão preexistente se fará com 
base nos princípios técnicos, normativos e éticos que regem 
um diagnóstico em medicina, em especial pela existência de 
antecedentes médicos ou hospitalares, sintomas, sinais ou al-
terações perceptíveis em seu estado de saúde, ou, ainda, por 
exames diagnósticos comprobatórios.

Art. 90 – As doenças ou lesões preexistentes poderão ser identificadas 
pela Cemig Saúde por todos os meios de verificação que se 
aceitem como prova, inclusive prontuários médico-hospita-
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lares, em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais e/ou 
através de exames médicos de avaliação exigidos pela Cemig 
Saúde para definição dos eventos que terão cobertura par-
cial ou temporária. 

Art. 91 – Os procedimentos de alta complexidade encontram-se es-
pecificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
da ANS, disponível no site www.ans.gov.br, bem como está 
disponível para consulta e cópia nas dependências da Cemig 
Saúde, fazendo parte integrante deste instrumento.

Art. 92 – Exercendo prerrogativa legal, a Cemig Saúde não optará pelo 
fornecimento do agravo.

Art. 93 – Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, refe-
rente à omissão de conhecimento de doença ou lesão pree-
xistente por ocasião da adesão ao plano privado de assistên-
cia à saúde, a Cemig Saúde deverá comunicar imediatamente 
a alegação de omissão de informação ao beneficiário através 
de “Termo de Comunicação ao Beneficiário” e poderá ofe-
recer a opção de cobertura parcial temporária ou solicitar 
abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da 
identificação do indício de fraude, ou após recusa do benefi-
ciário à cobertura parcial temporária.

§1º – Instaurado o processo administrativo na ANS, à Cemig Saúde 
caberá o ônus da prova.

§2º – A Cemig Saúde poderá utilizar-se de qualquer documento legal 
para fins de comprovação do conhecimento prévio do beneficiário 
sobre sua condição quanto à existência de doença e lesão preexis-
tente.

§3º – A ANS efetuará o julgamento administrativo da procedência 
da alegação, após entrega efetiva de toda a documentação.
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§4º – Se solicitado pela ANS, o beneficiário deverá remeter docu-
mentação necessária para instrução do processo.

§5º – Após julgamento, e acolhida a alegação da Cemig Saúde pela 
ANS, o beneficiário passa a ser responsável pelo pagamento das 
despesas efetuadas com a assistência médico-hospitalar prestada e 
que tenha relação com a doença ou lesão preexistente, desde a data 
da efetiva comunicação da constatação da doença e lesão preexis-
tente, pela Cemig Saúde, bem como será excluído do Plano.

§6º – Não haverá a negativa de cobertura sob a alegação de doença 
ou lesão preexistente, bem como a suspensão ou exclusão unilateral 
do Plano até a publicação, pela ANS, do encerramento do processo 
administrativo.

Art. 94 – O presente capítulo não vigorará:

I – Para o beneficiário titular e dependentes que tiverem suas 
inscrições solicitadas no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias da data da vinculação do titular à patrocinadora.

II – Para o beneficiário dependente cuja inscrição ocorra no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data em que tornar 
elegível para o Plano.

CAPÍTULO X

Das disposições gerais e transitórias

Art. 95 – Os critérios de que trata este Regulamento foram elabora-
dos pela Cemig Saúde e submetidos à aprovação do Conse-
lho Deliberativo.

Art. 96 – Os dependentes inscritos no PAS e Prosaúde, na data de 
31/12/2002, que não se enquadrarem nas condições esta-
belecidas neste Regulamento para inscrição como depen-
dentes são considerados automaticamente inscritos no PSI, 
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como dependentes especiais, podendo permanecer como 
tal pelos seguintes prazos:

I – Até completarem 30 (trinta) anos de idade, caso tenham 
menos de 27 (vinte e sete) anos de idade.

II – Por prazo indeterminado, no caso de pai e mãe do benefi-
ciário.

III – Por prazo indeterminado, caso sejam inválidos, desde que 
mantida a dependência econômica.

IV – Por prazo indeterminado, caso tenham 60 (sessenta) ou 
mais anos de idade.

Art. 97 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva 
da Cemig Saúde “ad referendum” do Conselho Deliberativo.

Art. 98 – Por se tratar de entidade de autogestão, não existe a oferta 
de plano individual/familiar, motivo pelo qual não se aplicam 
as regras da Resolução do CONSU nº 19/99.

Art. 99 – Fica eleito o foro do domicílio do beneficiário para resolver 
qualquer impasse oriundo do presente Regulamento.

Art. 100 – Até que seja implantado, no âmbito do PSI, um programa 
de assistência odontológica, o PGE reembolsará 50% (cin-
quenta por cento) das despesas com consultas, tratamen-
tos e radiografias odontológicos, observando-se que:

I – O total de benefícios previstos no PGE, concedidos a um 
grupo familiar, no período de um ano, não poderá ser su-
perior ao valor do teto anual de benefícios.

II – As despesas que não forem reembolsadas, por haver atin-
gido o valor do teto anual de benefícios do PGE, poderão 
ser ressarcidas no exercício subsequente, desde que não 
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seja ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias de sua rea-
lização.

Art. 101 – O encerramento da operação do PSI se dará de acordo 
com o Estatuto da Cemig Saúde e Acordo Coletivo Especí-
fico de 19/03/2010, respeitando as regras nele estabelecidas, 
principalmente quanto à instância decisória competente.

Art. 102 – Faz parte do presente Regulamento quaisquer documentos 
entregues ao beneficiário que tratem de assuntos pertinen-
tes ao PSI, como a proposta de adesão, declaração de saú-
de, tabela de reembolso, guia do beneficiário, dentre outros.

Art. 103 – Excepcionalmente, aos beneficiários titulares que se desli-
garem da Patrocinadora e que posteriormente forem read-
mitidos por força de aprovação em concurso público, será 
assegurada a manutenção no plano, assim como a de seu 
grupo familiar que, na data do desligamento já estivessem 
inscritos no PSI na condição de dependentes ou dependen-
tes especiais, caso tenham permanecido no plano na condi-
ção de autopatrocinados durante o período compreendido 
entre a data de desligamento do beneficiário titular e sua 
readmissão na Patrocinadora. 

Parágrafo Único – A manutenção dos beneficiários e dos depen-
dentes e dependentes especiais, realizada na forma e prazos tratados 
neste artigo, estará isenta do cumprimento de novos períodos de 
carência.

NOTA EXPLICATIVA

Este Regulamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Cemig 
Saúde na sua 32ª reunião em 29.05.2013. Contempla as seguintes alte-
rações realizadas posteriormente:

1 – Na 33ª reunião do Conselho Deliberativo de 28.06.2013: 
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a) Aprovação do Ato Normativo nº 15, revogando o Ato Norma-
tivo nº 12 que dispõe sobre a manutenção do dependente e 
dependente especial no PSI após o falecimento do beneficiário 
titular. (Alteração de dependente mais novo para dependente 
mais velho).

b) Alteração no §3º art. 20 e exclusão do inciso II do art. 21 do 
regulamento, prevendo a equiparação do menor sob guarda a 
filho de beneficiário do PSI, passando a compor o grupo familiar 
do beneficiário titular. 

2 – Na 34ª reunião do Conselho Deliberativo de 09.08.2013 foram 
aprovadas alterações nos critérios para inscrição de filhos inválidos, 
modificando o art. 20, inciso III e incluindo o inciso IV e parágrafos 6º 
e 7º, renumerando o atual § 6º para § 8º, e no art. 25, incluiu os pará-
grafos 1º, 2º e 3º e renumerou os demais. Em virtude desta alteração 
foram adequadas as remissões do Ato Normativo nº 15, art. 4º, inciso II 
de “...no art. 21 incisos I e IV...” para “... art. 21 incisos I e III...”; e no inciso 
III de “...art. 21 inciso II e III...” para “...art. 21 inciso II...”. 

3 – Na 36ª reunião do Conselho Deliberativo de 01.11.2013 foi apro-
vada a inclusão do paragrafo 2º no art. 21 para prever a equiparação 
de filho de enteado a neto de beneficiário titular. 

4 – Na 38ª reunião do Conselho Deliberativo de 13.12.2013:

a) Aprovação do Ato Normativo nº 16, revogando o Ato Norma-
tivo nº 15 que dispõe sobre a manutenção do dependente e 
dependente especial no PSI após o falecimento do beneficiário 
titular. A alteração prevê que a titularidade pelo grupo familiar 
somente poderá ser assumida por um filho inválido, na ausência 
de um membro capaz no grupo familiar, desde que devidamen-
te assistido por um representante legal. Foi inserido também 
texto para destacar que a permanência do dependente ou de-
pendente especial deve respeitar os limites de idade previstos 
no Regulamento.
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b) Aprovação do Ato Normativo nº 17, revogando o Ato Nor-
mativo nº 13 que dispõe sobre os critérios de comprovação 
de união estável. A alteração prevê que a união estável, para 
fins de inscrição de dependente no PSI, deve ser comprovada 
por decisão judicial ou declaração pública firmada em cartório 
competente. Deixa de ser necessário comprovar a existência de 
convivência por pelo menos dois anos.

5 – Na 39ª reunião do Conselho Deliberativo de 31.01.2014 aprovada 
a criação do Art. 103, que permite a manutenção do beneficiário titular 
e grupo familiar no PSI, em decorrência de readmissão na patrocina-
dora devido a aprovação em concurso público, caso tenham perma-
necido no plano na condição de autopatrocinado durante o período 
compreendido entre a data de desligamento do beneficiário titular e 
sua readmissão na Patrocinadora.

6 – Na 46ª reunião do Conselho Deliberativo de 30.05.2014:

a) Alterações nos artigos 4º, 7º, 64 para atendimento ao ofício 
ANS nº 0926/2014/GGEOP/DIPRO/ANS – Assunto: Alteração 
do produto, que deferiu a ampliação da abrangência geográfica 
do PSI (produto 443.959/03-7), de estadual para nacional;

b) Alteração do inciso IV, art. 43 e inclusão dos parágrafos 2º e 3º, 
referente à cobertura de oxigenoterapia domiciliar ;

c) Inclusão do inciso V no art. 40 para Adequação à RN nº 347 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de beneficiários 
de planos de saúde, com segmentação hospitalar, que tenham 
cumprido o período de carência.

7 – Na 48ª reunião do Conselho Deliberativo de 27.06.2014:

a) melhoria no texto do inciso I, art. 43, da previsão de cobertura do 
procedimento de inseminação artificial para o beneficiário titular;

b) adequação nos incisos V, art. 43 e inciso IV, art. 68; exclusão 
do inciso II, art. 68, referente a cobertura de procedimentos 
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específicos para o tratamento de patologias de HIV, neoplasias 
e aplasias da medula óssea, em virtude de regulamentação esta-
belecida pelo Ministério da Saúde e ANS;

c) Criação do Ato Normativo nº 18 – para prever critérios de ins-
crição, manutenção e exclusão de filho inválido no PSI; 

d) Alteração no artigo 75, para esclarecer quanto à disponibiliza-
ção dos medicamentos fornecidos pelo SUS e Farmácia Popular.

e) Melhoria no texto do art. 46, quanto a critérios de cobertura es-
tabelecidos pela Cemig Saúde e não pelo Conselho Deliberativo. 

8 – Na 49ª reunião do Conselho Deliberativo de 08.08.2014: Incluído 
o inciso III no art. 20, e inciso II no art. 21. Excluído o paragrafo 3º do 
art. 20. As alterações preveem a permanência do menor sob guarda 
ou tutela até que complete 18 (dezoito) anos de idade inscrito no 
grupo familiar como dependente direto do titular e após completar 18 
(dezoito) anos de idade e até que complete 30 (trinta) anos de idade, 
na condição de dependente especial.

9 – Na 52ª reunião do Conselho Deliberativo de 21.11.2014: Aprova-
do a inclusão do §8º no Art. 24 do Regulamento do PSI para prever a 
exclusão do plano de saúde do beneficiário que perder o vínculo com 
a patrocinadora por motivo de desligamento voluntário (a pedido). 
Será assegurado o direito de retorno ao plano, desde que manifeste 
formalmente seu interesse no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de seu desligamento.

10 – Na 56ª reunião do Conselho Deliberativo de 27.02.2015:  Apro-
vada as alterações no Art. 20, inciso IV do Regulamento do PSI e criado 
o Ato Normativo nº 19, revogando e substituindo o Ato Normativo nº 
18. A alteração regulamentar prevê que para a inscrição/manutenção 
de filho na categoria de inválido, a condição de invalidez deverá ser 
comprovada mediante apresentação de comunicado de decisão ou 
carta de concessão, emitidos pelo INSS.
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11 – Na 57ª reunião do Conselho Deliberativo de 24.03.2015: Apro-
vada as alterações nos Artigos 50 e 52, em adequação à RN nº 347 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de beneficiários de 
planos de saúde, com segmentação hospitalar, que tenham cumprido 
o período de carência.

12 – Na 58ª reunião do Conselho Deliberativo de 24.04.2015: 

a) Incluído o paragrafo único no Art. 6º do Regulamento do PSI 
para prever a cobrança pro rata: com o seguinte texto: “Pará-
grafo único - A periodicidade da contribuição compreende o 
período do primeiro ao último dia de cada mês, devendo haver 
cobrança pro rata die no mês de adesão quando esta não ocor-
rer no primeiro dia do mês”.

b) Aprovadas as alterações no Regulamento do PSI nos Arts. 27: al-
terada os critérios para cadastramento de dependente universi-
tário; Art. 45: coparticipação a partir do 61ª dia para internação 
por tratamentos para transtornos psiquiátricos e de dependên-
cia química; Art. 64: incluída previsão que o beneficiário deverá 
arcar com o valor de atendimento caso utilize a rede convenia-
da durante período de carência; Criou o Ato Normativo nº 20 
e revogou o Ato Normativo nº 16: após o falecimento do titular 
a até que recebam o benefício previdenciário, incluída a previ-
são dos dependentes e dependentes especiais permanecerem 
numa categoria transitória, por 60 dias, e somente a partir deste 
prazo, seja efetiva a transferência para autopatrocinado, sem de-
volução de valores.

13 – Na 59ª reunião do Conselho Deliberativo de 29.05.2015: 

a) Aprovada a criação do Ato Normativo nº 21, que dispõe sobre 
os critérios de aplicação de penalidades a beneficiários, revo-
gando o Ato Normativo nº 9 do Regulamento do Prosaúde 
Integrado da Cemig - PSI. O Ato Normativo nº 21 passou a 
prever o cancelamento definitivo da inscrição do beneficiário e 



76

R
eg

u
la

m
en

to
 d

o
 P

ro
sa

ú
d

e 
In

te
gr

ad
o

 d
a 

C
em

ig
 –

 P
S

I

seu grupo familiar em situações de fraude ou ocorrência do dis-
posto nos incisos IV, V, VI e VII, desde que comprovados os fatos. 

b) Aprovada a alteração no Art. 33 do Regulamento do PSI, incluin-
do o paragrafo 2º para prever a modalidade de cobrança judicial 
ou extrajudicial a ser adotada pela Cemig Saúde em face dos be-
neficiários inadimplentes para recebimento dos valores não qui-
tados, sendo facultada ainda à Operadora a inscrição do nome 
do beneficiário nos (respectivos) órgãos de proteção ao crédito. 

14 – Na 68ª reunião do Conselho Deliberativo de 20.11.2015:

a) Aprovada a alteração do Art. 72, inciso IX do Regulamento, 
incluindo nos critérios do PGE o reembolso de despesas com 
aquisição de aparelhos para ventilação não invasiva CPAP, EPAP 
e BIPAP, mediante prescrição médica.

b) Aprovada a alteração do Art. 20, inciso IV do Regulamento e o 
Ato Normativo nº 22, revogando o Ato Normativo nº 19. As 
alterações preveem que na impossibilidade de emissão de co-
municado emitido pelo INSS, nos casos em que o beneficiário 
nunca tenha exercido atividade laborativa e não tenha direito 
ao benefício BPC/LOAS, caberá à Cemig Saúde a realização 
de avaliação médica documental e presencial visando atestar 
a condição de invalidez do beneficiário. E ainda, caso esta ava-
liação não ateste a invalidez, será designada avaliação médica 
externa específica com especialista indicado pela Operadora.

15 – Na 81ª reunião do Conselho Deliberativo de 19.08.2016: Aprova-
da a criação do Ato Normativo nº 23, revogando e substituindo o Ato 
Normativo nº 11. O Ato Normativo nº 23 entrará em vigor a partir de 
01/01/2017. A alteração do Ato Normativo prevê mudanças na emissão 
dos boletos, que passará a ser não cumulativa e a data de vencimento do 
boleto será no último dia do mês. Além disso, será enviado ao benefici-
ário somente uma correspondência com AR comunicando sobre a ex-
clusão do plano de saúde quando completados 60 dias de inadimplência.
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16 – Na 82ª reunião do Conselho Deliberativo de 30.09.2016: Apro-
vada as alterações no Art. 10, Art. 68, incisos I a V, Art. 74, §1º, Art. 75 
do Regulamento do PSI e a criação do Ato Normativo nº 24, revogan-
do o Ato Normativo nº 14. As alterações promoveram a inclusão da 
patrocinadora Efficientia S.A., e atualizou as tabelas de contribuição, va-
lores e percentuais, limites de coparticipação e do teto de reembolso.

17 – Na 87ª Reunião do Conselho Deliberativo de 10.02.2017 foram 
homologadas as alterações no Art. 68, incisos I a V, Art. 74, §§1º e 2º, 
Art. 75, §1º do Regulamento do PSI e a criação do Ato Normativo nº 
25, revogando o Ato Normativo nº 24. As alterações atualizaram as 
tabelas de contribuição, valores e percentuais, limites de coparticipação 
e do teto de reembolso expressos no regulamento, devido ao reajuste 
regulamentar com a aplicação do índice de 8,5%, mesmo índice que 
corrigiu coletivamente os salários dos empregados da Cemig, confor-
me previsões regulamentares.

18 – Na 91ª Reunião do Conselho Deliberativo de 28.04.2017:

a) Aprovada a criação do Ato Normativo nº 26, revogando e subs-
tituindo o Ato Normativo nº 21, que dispõe sobre os critérios 
de aplicação de penalidades a beneficiários. O Ato Normativo 
nº 26 entrou em vigor na data da sua aprovação. O Ato Nor-
mativo foi alterado para constar a previsão que das penalida-
des aplicadas pelo Conselho Deliberativo, o beneficiário poderá 
apresentar recurso no prazo de 15 (quinze) dias corridos, con-
tados da sua ciência. 

b) Aprovada a criação do Ato Normativo nº 27, revogando e subs-
tituindo o Ato Normativo nº 25, que dispõe sobre o Plano de 
Custeio do Plano PSI, conforme a categoria de beneficiários. O 
Ato Normativo nº 27 entrou em vigor na data da sua aprova-
ção. A alteração do Ato Normativo prevê a obrigatoriedade do 
beneficiário apresentar os documentos atualizados quando da 
aposentadoria pela Previdência Social; a adoção do teto máxi-
mo do benefício do INSS para aqueles beneficiários que não 
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apresentarem a informação atualizada do valor de recebimento 
do benefício; e a emissão de declaração caso o beneficiário ain-
da não receba benefício pela Previdência Social. O Ato Norma-
tivo nº 27 entrará em vigor a partir da sua aprovação.

19 – Na 93ª Reunião do Conselho Deliberativo de 07.07.2017 foram 
aprovadas as alterações no Art. 26 do Regulamento do PSI e criado o 
Ato Normativo nº 28, que revogou e substituiu o Ato Normativo nº 
23. As alterações aprovadas têm por objetivo a adequação das regras 
de exclusão ou suspensão da assistência à saúde dos beneficiários na 
hipótese de interrupção do pagamento das contribuições, prevendo 
o bloqueio de compra faturada em farmácias após 30 (trinta) dias de 
inadimplência.

20 – Na 94ª Reunião do Conselho Deliberativo de 18.08.2017:

a) Aprovada a alteração da redação do inciso III do Artigo 43 do 
Regulamento do PSI, que dispõe sobre a cobertura adicional de 
cirurgias plásticas reparadoras. A alteração proposta evita inter-
pretações subjetivas e individualizadas que acarretam possíveis 
autorizações indevidas em solicitações de procedimentos cirúr-
gicos não previstos na cobertura do PSI. Essa alteração entrou 
em vigor a partir da sua aprovação.

b) Aprovada a alteração da redação do inciso I do Artigo 55, do 
Regulamento do PSI, que dispõe sobre isenção de cumprimento 
de período de carência quando da inclusão de beneficiários no 
PSI. A alteração tem o objetivo de estabelecer, de forma expres-
sa, que o vínculo à patrocinadora é exclusivamente empregatí-
cio. Essa alteração entrou em vigor a partir da sua aprovação.

c) Aprovada a alteração da redação do §5º do Artigo 60, do Re-
gulamento do PSI que dispõe sobre os procedimentos para a 
instauração de junta médica. A alteração tem o objetivo de ade-
quar as previsões regulamentares à RN nº 424/2017, que dispõe 
sobre os procedimentos para a instauração de junta médica. 
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Essa alteração entrou em vigor a partir da sua aprovação.

d) Aprovada a alteração da redação nos incisos I, II e III do Artigo 
21 do Regulamento do PSI e criado o Ato Normativo nº 29, 
que revogou e substituiu o Ato Normativo nº 27. As alterações 
aprovadas contemplam a ampliação da idade limite para perma-
nência de filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e netos 
para 38 anos, 11 meses e 29 dias e a aplicação de nova tabela 
de custeio para a categoria de Dependentes Especiais. Essas al-
terações entrarão em vigor a partir de 01/01/2018.

21 – Na 95ª Reunião do Conselho Deliberativo de 29.09.2017 foi 
aprovada alteração no Art. 19 do Regulamento do PSI. A alteração 
dará respaldo à conduta da Operadora em alterar automaticamente a 
categoria do beneficiário que vier a se tornar assistido de plano previ-
denciário da Forluz, independentemente de requerimento de inscrição.

22 – Na 96ª Reunião do Conselho Deliberativo de 20.10.2017 foi apro-
vada alteração no Art. 18 do Regulamento do PSI.  A alteração tem por 
objetivo não permitir que haja a possibilidade de inscrição ou manuten-
ção de ex-empregados no plano de saúde, que tenham sido desligados 
de suas respectivas patrocinadoras por motivo de justa causa.

23 – Na 97ª Reunião do Conselho Deliberativo de 24.11.2017 foi 
aprovada a criação do Ato Normativo nº 29, revogando o Ato Nor-
mativo nº 20 do Regulamento do PSI, que dispõe sobre a manutenção 
do dependente e dependente especial no PSI após o falecimento do 
beneficiário titular. As alterações aprovadas tem por objetivo  deixar o 
regulamento aderente a RN nº 412 da ANS, a fim de prever a possibi-
lidade de exclusão do dependente menor de 21 (vinte e um) anos ou 
24 (vinte e quatro) anos de idade ou do dependente especial, diante 
da manifestação do pensionista titular sem necessidade de seu consen-
timento ou de seu representante legal e para dispor que o titular po-
derá utilizar qualquer um dos canais de atendimento da Cemig Saúde 
para enviar a sua solicitação.
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24 – Na 99ª Reunião do Conselho Deliberativo de 02.02.2018:

a)  Foram homologadas as alterações no Art. 68 incisos I a V, Art. 74 
e seus parágrafos 1º e 2º, Art. 75 e seu parágrafo 1º, e alínea “a” 
do parágrafo 4º do Art. 75, bem como a criação do Ato Nor-
mativo nº 30, revogando o Ato Normativo nº 27. As alterações 
promovem a atualização dos valores expressos no documento, 
considerando: i) o reajuste regulamentar anual nas tabelas de 
contribuição, com a aplicação do índice de 1,83%, mesmo índice 
que corrigiu coletivamente os salários dos empregados da Ce-
mig, conforme previsões regulamentares; ii) a manutenção dos 
valores praticados no ano de 2017 referente à coparticipação e 
tetos do PGE familiar e adicional, uma vez que a variação anual 
do IGP-M do ano anterior foi negativa, portanto, não coube re-
ajuste, conforme prevê o regulamento. Os valores são vigentes 
para o ano de 2018;         

b) Aprovada a alteração no Art. 23 §2º, que dispõe sobre a inscri-
ção de novos dependentes e dependentes especiais após o fa-
lecimento do beneficiário titular. A alteração no regulamento irá 
permitir que o responsável pelo grupo familiar constituído após 
o falecimento do beneficiário titular possa inscrever no plano 
de saúde, na condição de dependente especial, o neto até que 
complete 38 anos, 11 meses e 29 dias, desde que comprovada 
a relação de parentesco com o titular falecido. A alteração entra 
em vigor a partir da sua aprovação;

c) Aprovada a inclusão do parágrafo único no Art. 15 do Regula-
mento do Prosaúde Integrado da Cemig – PSI. A alteração têm 
por objetivo estabelecer que qualquer beneficiário ou ex-bene-
ficiário titular poderá recorrer em todas as instâncias, quando se 
sentir prejudicado no seu relacionamento com a Cemig Saúde, 
garantindo, portanto, o direito de defesa a todos.

25 – Na 101ª Reunião do Conselho Deliberativo de 16.03.2018:
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a) Aprovada a alteração no Art. 65, § 1º e incisos II e V, que dis-
põe sobre a exigência da apresentação de documentos originais 
para a concessão de reembolso pelo sistema de livre escolha. As 
alterações aprovadas têm por objetivo adequar o Regulamento 
do PSI à prática atual, que já admite a entrega de documentos 
digitalizados pelo beneficiário em sua solicitação de reembolso.

b) Aprovada a exclusão do inciso V do Art. 10 do Regulamento 
do PSI, uma vez que a partir de 31/03/2018, a CEMIG Telecom 
foi extinta e, portanto, deixou de ser patrocinadora da Cemig 
Saúde. Os seus empregados foram incorporados pela patroci-
nadora Cemig.

26 – Na 119ª Reunião do Conselho Deliberativo de 01.02.2019 foram 
aprovadas as alterações no Regulamento do PSI no Art. 68 incisos I a 
V, Art. 74 e seus parágrafos 1º e 2º, Art. 75 e seu parágrafo 1º, bem 
como a criação do Ato Normativo nº 31, revogando o Ato Normativo 
nº 30.  As alterações promovem a atualização dos valores expressos no 
documento, considerando: a) o reajuste regulamentar anual nas tabelas 
de contribuição, com a aplicação do índice de 4,00%, mesmo índice 
que corrigiu coletivamente os salários dos empregados da Cemig, con-
forme previsões regulamentares; b) atualização dos valores praticados 
no ano de 2018 referente à coparticipação e tetos do PGE familiar e 
adicional, uma vez que a variação anual do IGP-M do ano anterior foi 
de 7,54%, conforme prevê o regulamento. Os valores são vigentes para 
o ano de 2019.

27 – Na 125ª Reunião do Conselho Deliberativo de 12.06.2019, foram 
aprovadas as alterações no Regulamento do PSI, nos artigos 65, 73 e 
76, estabelecendo o prazo de validade dos comprovantes de reembol-
so tanto para o PRAS quanto para o PGE para 90 (noventa) dias, com 
vigência a partir de 01/07/2019.

28 – Na 130ª Reunião do Conselho Deliberativo de 30.10.2019:

a) Aprovada a criação do Ato Normativo nº 32 revogando o Ato 
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Normativo nº 28, que dispõe sobre o cancelamento da inscrição 
do beneficiário inadimplente. A alteração exclui do processo de 
inadimplência o envio de carta registrada por AR, permanecen-
do o envio de carta comercial e também promoveu melhorias 
no texto referente ao bloqueio do cartão para compra de me-
dicamentos nas farmácias conveniadas com a Cemig Saúde. Essa 
alteração entrou em vigor a partir da sua aprovação.

b) Aprovada a alteração da redação em seus Art. 20 inciso II, e Art. 
27 parágrafos 3º a 5º, excluindo a previsão de devolução dos 
valores cobrados por dependente especial nos casos em que o 
beneficiário deixar de apresentar os documentos para compro-
vação do dependente universitário nos prazos regulamentares e 
apresentá-los posteriormente e criado o Ato Normativo nº 33, 
para dispor as regras de recadastramento de dependente univer-
sitário. Essa alteração entrou em vigor a partir da sua aprovação.

c) Aprovada a alteração da redação do §1º do Art. 26º e criação 
do Ato Normativo nº 34 revogando o Ato Normativo nº 26, 
para prever de forma clara a observância da Operadora quanto 
aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo 
legal durante um processo de sindicância, bem como a possibi-
lidade de continuidade do processo de sindicância mesmo após 
a exclusão de um beneficiário por sua própria solicitação. Essa 
alteração entrou em vigor a partir da sua aprovação.

d) Aprovada alteração em seu Art. 40, inciso VII, que prevê a co-
bertura de acomodação e alimentação fornecida pelo hospital 
ao acompanhante do beneficiário, exceto no caso de interna-
ção em CTI, UTI, CETIN ou similares, adequando à Resolução 
Normativa RN nº 428/2017, que estabelece as coberturas obri-
gatórias, no que se refere ao custeio de alimentação de acom-
panhante, determinando a cobertura para acompanhante de 
gestante em trabalho de parto, parto ou pós parto (entendido 
como período que abrange 10 (dez) dias salvos intercorrência, 
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a critério médico), crianças e adolescentes menores de 18 (de-
zoito) anos, idosos a partir dos 60 (sessenta) anos de idade e 
pessoas com deficiência. Se mantem a previsão regulamentar 
atual para os casos em que o fato gerador foi anterior a vigência 
na nova regra. A alteração entrou em vigor a partir 01/01/2020.

e) Aprovada a mudança da metodologia do cuidado com os be-
neficiários portadores de condições crônicas, criando a linha de 
cuidado de condições crônicas dentro do Conexão Saúde, ex-
tinguindo o regulamento do Programa Gerenciamento de Con-
dições Crônicos (PGC), assim como o teto vinculado a adesão 
ao Programa Gerenciamento de Condições Crônicos (PGC). 
Aprovada também a inclusão no Art. 75, da cobertura do Teto 
Adicional as doenças: Insuficiência Cardíaca Congestiva, Insufici-
ência Coronariana e Hipertensão Arterial Sistêmica. A alteração 
entrou em vigor a partir de 01/01/2020.

f) Aprovada a implantação da Lista Referencial de medicamentos 
genéricos (excetuando-se os casos em que não houver a opção 
do genérico), adequando assim a cobertura do benefício me-
dicamento. Tal mudança promove alterações nos regulamentos 
do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) - Artigos 71 e 75; Fundo 
Complementar de Assistência à Saúde (FCAS) – Artigo 22. A 
lista terá vigência a partir de 01/07/2020, conforme plano de 
migração apreciado.

g) Foi aprovada a adequação das despesas cobertas pelo PGE. Tal 
mudança promove alterações nos Regulamentos do Prosaúde 
Integrado da Cemig (PSI) - Artigos 7, 64, 71, 72, 76 e 100; Fun-
do Complementar de Assistência à Saúde (FCAS) – Artigo 13. 
Conforme plano de migração apresentado, essa alteração en-
trará em vigor a partir de 01/03/2020.

29 – Na 133ª Reunião do Conselho Deliberativo de 04.02.2020:

Foram aprovadas as alterações no Regulamento do PSI no Art. 68 in-
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cisos I a V, Art. 74 e seus parágrafos 1º e 2º, Art. 75 e seu parágrafo 1º; 
bem como criar o Ato Normativo nº 35, revogando o Ato Normativo 
nº 31. As alterações promovem a atualização dos valores expressos no 
documento, considerando: a) o reajuste regulamentar anual nas tabelas 
de contribuição, com a aplicação do índice de 2,55%, mesmo índice 
que corrigiu coletivamente os salários dos empregados da Cemig, con-
forme previsões regulamentares; b) atualização dos valores praticados 
no ano de 2019 referente à coparticipação e tetos do PGE familiar e 
adicional, uma vez que a variação anual do IGP-M do ano anterior foi 
de 7,30%, conforme prevê o regulamento. Os valores são vigentes para 
o ano de 2020.

30 – Na 136ª Reunião do Conselho Deliberativo de 25.03.2020, foi 
aprovada a alteração da denominação social da patrocinadora Efficien-
tia S.A para Cemig Soluções Inteligentes em Energia S.A – CEMIG SIM 
no Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig – PSI, no Estatuto 
da Cemig Saúde, no Portal Institucional e demais documentos que 
comtemple a denominação anterior, bem como a assinatura do Termo 
Aditivo ao Convênio de Adesão ao PSI, adequando a denominação 
social.

31 – Na 139ª Reunião do Conselho Deliberativo de 20.05.2020 foi 
aprovado o adiamento da entrada em vigor da nova lista referencial 
para cobertura de medicamentos pelo Prosaúde Integrado da Cemig 
– PSI para entrada a partir de 01/09/2020. O assunto foi aprovado pelo 
Conselho Deliberativo em sua 130ª Reunião Ordinária de 30/10/2019 
com data incialmente para a vigência em 01/07/2020, entretanto, con-
siderando o crescente volume de informações que a população da 
qual fazem parte os beneficiários do plano estão recebendo, seja da 
grande imprensa ou da própria Cemig Saúde no contexto atual de 
pandemia do COVID-19, foi deliberado pela prorrogação.

32.– Na 149ª Reunião do Conselho Deliberativo de 21.10.2020 foi 
aprovada a alteração no Regulamento do Prosaúde Integrado da Ce-
mig – PSI, em seus artigos 1º, 12, 14 e no Ato Normativo nº 34, artigos 
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1º, 2º e 4º promovendo adequações no texto do documento para 
aderência à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, com a vigência 
da aplicação de penalidades a partir de julho de 2021. Na 165ª Reu-
nião do Conselho Deliberativo de 23/06/2021 foi aprovado estender 
a carência quanto a aplicação de penalidades até 31/01/2022.

33 – Na 158ª Reunião do Conselho Deliberativo de 24.03.2021:

a)  Aprovada as alterações no Regulamento do Prosaúde Integra-
do da Cemig  - PSI no Art. 68 incisos I a V, Art. 85Regulamento 
do Prosaúde Integrado da Cemig – PSI 74 e seus parágrafos 1º 
e 2º, Art. 75 e seu parágrafo 1º; bem como criar o Ato Nor-
mativo nº 36, revogando o Ato Normativo nº 35. As alterações 
promovem a atualização dos valores expressos no documento, 
considerando: a) o reajuste regulamentar anual nas tabelas de 
contribuição, com a aplicação do índice de 4,77%, mesmo índi-
ce que corrigiu coletivamente os salários dos empregados da 
Cemig, conforme previsões regulamentares; b) atualização dos 
valores praticados no ano de 2020 referente à coparticipação e 
tetos do PGE familiar e adicional, uma vez que a variação anual 
do IGP-M do ano anterior foi de 23,14%, conforme prevê o 
regulamento. Os valores são vigentes para o ano de 2021.

b) Aprovada a alteração no Regulamento do Prosaúde Integrado 
da Cemig - PSI, em seu Art. 40 inciso VII a fim de trazer ade-
rência literal ao que estabelece a RN 428/2017, com relação à 
cobertura das despesas, incluindo alimentação e acomodação, 
relativas ao acompanhante, eis que na prática isso já ocorre. Essa 
alteração entrou em vigor a partir da sua aprovação.

c) Aprovada a alteração no Regulamento do Prosaúde Integrado 
da Cemig - PSI, em seu Art. 41parágrafo único a fim de promo-
ver atualização do texto em relação à assistência à saúde presta-
da aos portadores de transtornos mentais adequando o texto à 
Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. A alteração terá vigência a partir de 01/04/2021.
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34 – Na 161ª Reunião do Conselho Deliberativo de 19.05.2021, foi 
aprovada a alteração no Regulamento do Prosaúde Integrado da Ce-
mig – PSI excluindo o inciso VIII do Art. 10, em conformidade com 
a Resolução Normativa nº 137/2006 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. Essa alteração entrou em vigor a partir da sua 
aprovação.

35 – Na 169ª Reunião do Conselho Deliberativo de 04.08.2021, foi 
aprovada a alteração no Regulamento do Prosaúde Integrado da Ce-
mig – PSI, no Art. 68, para prever a isenção de coparticipação das 
consultas realizadas no pronto atendimento - PA Online. A isenção 
deverá vigorar até 31 de março de 2022, como um estímulo a mudan-
ça de comportamento por parte dos beneficiários. As coparticipações  
deixaram de ser cobradas em julho de 2021 considerando a CRCD 
009/2021 e PD 051/2021.

36 – Na 174ª Reunião do Conselho Deliberativo de 16.11.2021, foi 
aprovada a alteração no Regulamento do Prosaúde Integrado da Ce-
mig – PSI, nos Arts. 7º e 64, ajustando às diretrizes estabelecidas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar garantindo aderência regula-
tória quanto a cobertura de assistência internacional. A alteração tem 
vigência a partir de 16/11/2021

37 – Na 183ª Reunião do Conselho Deliberativo de 04.02.2022:
 
Foram aprovadas as alterações no Regulamento do PSI no Art. 68 
incisos I a V, Art. 74 e seus §§ 1º e 2º, Art. 75 e seu § 1º; bem como a 
criação do Ato Normativo nº 37, revogando o Ato Normativo nº 36, 
conforme de/para anexo a PD. As alterações promovem a atualiza-
ção dos valores expressos no documento, considerando: (i) o reajuste 
regulamentar anual nas tabelas de contribuição, com a aplicação do 
índice de 11,08%, mesmo índice que corrigiu coletivamente os salários 
dos empregados da Cemig, conforme previsões regulamentares; (ii) 
atualização dos valores praticados no ano de 2021 referente à copar-
ticipação e tetos do PGE familiar e adicional, uma vez que a variação 
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anual do IGP-M do ano anterior foi de 17,78%, conforme prevê o 
regulamento. E ainda, homologar a alteração no Regulamento FCAS 
no Art.33, § 2º, Seção VIII – Do Reembolso de despesas com aquisição 
de fraldas descartáveis, atualizando o valor expresso no documento 
para o reembolso de fralda descartável, com a aplicação do índice de 
10,16%. Os valores são vigentes para o ano de 2022.

38  – Na 190ª Reunião do Conselho Deliberativo de 25.03.2022, foi 
aprovada a prorrogação da isenção da coparticipação para consultas 
realizadas através do Pronto Atendimento Online no Regulamento do 
PSI até 31/03/2023.

39  – Na 195ª Reunião do Conselho Deliberativo de 30.05.2022, foi 
aprovada a alteração no Regulamento do Prosaúde Integrado da Ce-
mig - PSI em seu Art. 68, nos incisos III e VII para atender as regula-
mentações da ANS em relação à coparticipação cobrada em mate-
riais e medicamentos. Essa alteração entrou em vigor a partir da sua 
aprovação.

40  – Na 198ª Reunião do Conselho Deliberativo de 30.06.2022: 

a) Aprovada as alterações nos Artigos 6º, 14, 27 e Ato Norma-
tivo nº 34 permitindo: i) a inclusão do acerto de cobrança pro 
rata die referente ao cancelamento do beneficiário no plano, 
quando este não ocorrer no último dia do mês; ii) a realização 
da cobrança integral de coparticipação, custo operacional, para 
as situações de utilização indevida do beneficiário no plano; e iii) 
a execução de todos os acertos e ajustes regulamentares neces-
sários ao cumprimento da deliberação. Essa alteração entrou em 
vigor a partir da sua aprovação. 

b) Aprovada as alterações no Art. 24 e criação do Ato Nor-
mativo nº 38, revogando o Ato Normativo nº 32, permitindo a 
possibilidade do autopatrocinado retornar ao Prosaúde Integra-
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do da Cemig, sem limite de permanência no plano, nas mesmas 
condições do beneficiário patrocinado. Essa alteração entrou 
em vigor a partir da sua aprovação e permite o retorno do au-
topatrocinado, independente do período que foi excluído.  

41 – Na 206ª Reunião do Conselho Deliberativo de 29.09.2022, foi 
aprovada a alteração nos incisos I, II e III do art. 21 do Regulamento 
do PSI, permitindo a permanência dos dependentes especiais na idade 
de 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

 ATO NORMATIVO Nº 3

Dispõe sobre as contribuições dos beneficiários patrocina-
dos desligados por motivo de aposentadoria, sem benefício 

previdenciário da Forluz

Considerando o disposto na alínea “f ” do artigo 11 e parágrafo único 
do artigo 18, do Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI), 
o Conselho Deliberativo decide:

Art. 1º – O beneficiário aposentado por invalidez, que mantenha vín-
culo empregatício com sua patrocinadora e que não tenha 
benefício previdenciário da Forluz, contribuirá para o PSI, 
com a mesma tabela do beneficiário patrocinado, conforme 
disposto no artigo 31 do Regulamento do PSI.

Art. 2º – O beneficiário que perder o vínculo com a Patrocinadora por 
motivo de aposentadoria, e com direito a benefício comple-
mentar pago pela Forluz, contribuirá para o PSI, com a mes-
ma tabela do beneficiário patrocinado, conforme disposto 
no artigo 31 do Regulamento do PSI.

Art. 3º – A base de cálculo para aplicação da tabela referida nos artigos 
anteriores será a última remuneração recebida por um mês 
de pagamento integral, pelo empregado, e que serviu de base 
para cálculo de contribuição ao PSI, atualizada sempre que 
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houver reajuste coletivo dos salários de sua patrocinadora, 
pelo mesmo índice por esta adotada em relação à totalidade 
de seus empregados.

Art. 4º – Este Ato entrará em vigor em 01/10/2010.
ATO NORMATIVO Nº 17

Dispõe sobre os critérios de comprovação de união está-
vel

Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 20 do regula-
mento do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI), o Conselho Delibe-
rativo decide:

Art. 1º – A união estável para fins de inscrição de companheiro 
como dependente no PSI será comprovada de uma das 
seguintes formas:

I – Decisão judicial proferida em ação de reconhecimento 
de união estável;

II – Declaração pública de união estável, firmada em cartório 
competente.

Art. 2º – Este Ato entrará em vigor em 13/12/2013, revogando o 
Ato Normativo nº 13.

ATO NORMATIVO Nº 22

Dispõe sobre as condições de inscrição e de manutenção, 
no PSI, de dependentes enquadrados na categoria de 

filho inválido.

Considerando o disposto no artigo 20 do Regulamento do Prosaú-
de Integrado da Cemig (PSI), o Conselho Deliberativo decide:

Art.1º – A inscrição e a manutenção de filhos inválidos no PSI, na 
qualidade de dependentes do titular, estão sujeitas às con-
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dições tratadas neste ato normativo e ao disposto no Re-
gulamento do PSI.

Art.2º – Será exigida, para fins de inscrição dos filhos inválidos no 
PSI, a apresentação de comunicado de decisão ou carta de 
concessão emitidos pelo INSS, que ateste a condição da 
invalidez.

Art.3º – Na impossibilidade de emissão do documento mencionado 
no artigo anterior, nos casos em que o beneficiário nun-
ca tenha exercido atividade laborativa, a avaliação médica 
visando atestar a condição de invalidez será realizada pela 
própria Cemig Saúde. Contudo, caso esta avaliação não 
ateste a invalidez, será designada avaliação médica externa 
específica com especialista indicado pela Operadora.

Art. 4º – A Cemig Saúde poderá exigir, como condição para ma-
nutenção dos filhos inválidos no PSI, a apresentação de 
novos documentos, especialmente quando os documen-
tos apresentados para fins de inscrição tenham prazos de 
vigência expirados.

Art. 5º – A Cemig Saúde, para fins da certificação da condição de 
invalidez, implementará procedimentos administrativos de 
recadastramento, que incluirão avaliações médicas especí-
ficas com o objetivo de atestar a permanência da referida 
condição.

Art. 6º – O não comparecimento do beneficiário convocado ao 
procedimento de recadastramento ou nos casos de perda 
da condição de invalidez, o dependente será excluído em 
180 (cento e oitenta) dias, salvo hipótese de enquadra-
mento/elegibilidade do beneficiário em outra categoria de 
dependente. Caso ocorra a exclusão, deverá ser informado 
a respeito do direito à portabilidade especial de carên-
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cias para outras operadoras previsto na regulamentação 
da ANS.

Art. 7º – Este Ato entrará em vigor em 20/11/2015, revogando o 
Ato Normativo nº 19.

   ATO NORMATIVO Nº 29
Manutenção do dependente e dependente especial no PSI 

após o  falecimento do beneficiário titular

Considerando o disposto no artigo 23 do regulamento do Prosaúde Inte-
grado da Cemig (PSI), o Conselho Deliberativo decide:

Art. 1º – Em caso do falecimento do beneficiário patrocinado, os seus 
dependentes e/ou dependentes especiais manterão automati-
camente a sua inscrição no PSI como um único grupo familiar.

Parágrafo Único – Até que recebam benefício previdenciário da Forluz, 
os dependentes e dependentes especiais manterão a sua inscrição no 
PSI em categoria transitória por até 60 (sessenta) dias da data do óbito, 
contribuindo mensalmente com base no último salário do titular faleci-
do. Após o prazo de 60 (sessenta) dias, o grupo será, automaticamente, 
transferido para a categoria de autopatrocinado, não tendo direito à 
devolução de valores.

Art. 2º – Ficará responsável pelo pagamento das contribuições do PSI, o 
dependente que for classificado como pensionista titular, fican-
do os demais como dependentes ou dependentes especiais de 
acordo os artigos 20 e 21 do regulamento do PSI, respeitando-
-se os limites de idade estabelecidos.

§1º – Somente poderá ser classificado como pensionista titular aquele 
dependente que estiver recebendo benefício previdenciário da Forluz. 

§2º – Para definição do pensionista titular deverá ser observada a se-
guinte prioridade:

I – Cônjuge ou companheiro.



92

R
eg

u
la

m
en

to
 d

o
 P

ro
sa

ú
d

e 
In

te
gr

ad
o

 d
a 

C
em

ig
 –

 P
S

I

II – Dependente mais velho, exceto inválido.

III – Dependente especial mais velho.

Art. 3º – O dependente inválido somente assumirá a titularidade na au-
sência de um membro capaz no grupo familiar, e desde que 
devidamente assistido por um representante legal.

Art. 4º – Se o grupo familiar optar por ter mais de um pensionista titular, a 
contribuição de cada pensionista titular será calculada com base 
no somatório dos benefícios recebidos por cada membro do 
grupo formado, conforme tabela de contribuição em vigor.

Parágrafo Único – O teto do PGE será também dividido entre os be-
neficiários titulares proporcionalmente ao número de dependentes ou 
dependentes especiais associados a este.

Art. 5º – Caso o pensionista titular deseje excluir algum dos seus depen-
dentes, deverá ser observado o seguinte critério:

I – O dependente especial definido no Art. 21 incisos I e III poderá 
ser excluído, podendo, entretanto, permanecer no plano de saúde 
como autopatrocinado, respeitando-se os limites de idade estabe-
lecidos no Regulamento do PSI.

§1º – Caso exista ex-cônjuge ou ex-companheiro na categoria de de-
pendente especial, que não seja beneficiário da Previdência, este poderá 
permanecer no PSI como autopatrocinado.

§2º – A exclusão de dependente ou dependente especial poderá ser 
feita presencialmente, por meio de atendimento telefônico ou ainda por 
meio da página da operadora na internet.  

Art. 6º – Este Ato entrará em vigor em 24/11/2017, revogando o Ato 
Normativo nº 20.
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ATO NORMATIVO Nº 33

Dispõe sobre as condições de inscrição e de 
manutenção, no PSI, de dependentes enquadrados na 

categoria de universitário

Considerando o disposto no artigo 20 do Regulamento do Prosaúde Inte-
grado da Cemig (PSI), o Conselho Deliberativo decide:

Art. 1º – A inscrição e a manutenção de filhos e enteados, no PSI, na quali-
dade de dependentes universitários, estão sujeitas às condições 
tratadas neste ato normativo e ao disposto no Regulamento 
do PSI.

Art. 2º – Será exigida, para fins de inscrição e manutenção dos depen-
dentes universitários no PSI a apresentação de declaração da 
universidade em papel timbrado, último boleto emitido ou com-
provante de matrícula carimbado ou assinado eletronicamente. 
Qualquer dos documentos apresentados deve ter data de emis-
são referente ao semestre vigente.

Art. 3º – A Cemig Saúde poderá exigir, como condição para manutenção 
dos dependentes universitários no PSI a apresentação de novos 
documentos, especialmente quando os documentos apresenta-
dos tenham prazos de emissão e vigência expirados.

Art.4º – O “Primeiro Cadastramento” ocorrerá no mês em que o filho 
ou enteado completar 21 (vinte e um) anos. Caso não seja re-
alizado no mês correto, o dependente será automaticamente 
transferido para a categoria de dependente especial.

Parágrafo único – Não caberá devolução de quaisquer quantias pa-
gas pelo beneficiário a título de contribuição ao PSI caso o Primeiro 
Cadastramento ocorra após o mês em que o dependente completou 
21(vinte e um) anos.

Art. 5º – O “Recadastramento Semestral” ocorrerá bianualmente, no pe-
ríodo de janeiro a março e agosto a setembro, para todos os 
filhos e enteados que tenham entre 21 (vinte e um) anos e 23 



94

R
eg

u
la

m
en

to
 d

o
 P

ro
sa

ú
d

e 
In

te
gr

ad
o

 d
a 

C
em

ig
 –

 P
S

I

(vinte três) anos, 11(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, e será 
válido por 6(seis) meses a partir da comprovação.

Parágrafo único – Não caberá devolução de quaisquer quantias pagas 
pelo beneficiário a título de contribuição ao PSI.

Art. 6º – O dependente universitário será automaticamente transferido 
para a categoria de dependente especial no mês seguinte ao 
que completar 24 (vinte e quatro) anos.

Art. 7º – Este Ato entra em vigor em 30/10/2019.

ATO NORMATIVO Nº 34

Dispõe sobre os critérios de aplicação de penalidades a bene-
ficiários

Considerando o disposto no artigo 16 do Regulamento do Prosaúde Inte-
grado da Cemig (PSI), o Conselho Deliberativo decide:

Art.1º – O beneficiário estará sujeito às seguintes penalidades por faltas 
cometidas por ele próprio ou por qualquer de seus dependen-
tes ou dependentes especiais, com relação ao PSI:

I – Advertência escrita, nos casos de menor gravidade.

II – Suspensão da inscrição pelo prazo máximo de 12 (doze) me-
ses.

III – Cancelamento definitivo da inscrição.

IV – Caso a atualização cadastral mencionada nos incisos IV a VIII 
do artigo 14 do regulamento não seja efetivada, o beneficiário 
titular e seu grupo familiar estarão sujeitos às seguintes penali-
dades:

a) Bloqueio para compra de medicamento em farmácias conveniadas;

b) Bloqueio da opção de solicitação de reembolso das despesas reali-
zadas fora da nossa rede conveniada cobertas pelo PGE – Progra-
ma de Garantias Especiais.
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c) A utilização dos serviços contratados durante o período de exclusão 
ou de carência, nesse caso ressalvadas as urgências e emergências, 
implica o dever do inadimplente de pagar à Cemig Saúde o respec-
tivo custo operacional, incluído todos os custos com a assistência, 
sem prejuízo do direito de cobrança das contribuições em aberto.

d) Os beneficiários estão cientes e concordam com o fato de que em 
caso de suspensão ou extinção do presente Regulamento, poderão 
receber faturas de utilização anteriores ao fim deste instrumento, 
até o limite temporal acima descrito, em virtude dos atendimentos 
por reciprocidade realizados por outras operadoras parceiras da 
Cemig Saúde, comprometendo-se a arcar com os valores que a ela 
forem devidos. 

e) Caso não sejam devolvidos os cartões de identificação conforme 
requerido neste Regulamento, e haja utilização indevida, os bene-
ficiários, se responsabilizarão pelo pagamento dos valores que lhe 
forem faturados, em custo operacional, relacionados a estes even-
tos, remetendo a Cemig Saúde a estes as justificativas da cobrança.

Parágrafo Único – Havendo suspensão por 6 (seis) meses ou mais, o 
beneficiário, seus dependentes e dependentes especiais estarão sujeitos, 
findada a suspensão, ao cumprimento das carências previstas em Regu-
lamento.

Art. 2º – São consideradas faltas passíveis de penalidade os seguintes pro-
cedimentos por parte dos beneficiários, dependentes e depen-
dentes especiais:

I – Criar embaraços aos exames, perícias e auditorias previstos 
em Regulamento.

II – Omitir informações solicitadas ou previstas em Regulamento. 

III – Não apresentar documentação, nos prazos estipulados, refe-
rentes à prestação de contas de adiantamentos feitos.

IV – Ser conivente com documentação para adiantamento ou para 
reembolso que não corresponda à realidade, quer seja pelo 
valor ou pelo procedimento realizado.
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V – Apresentar documentação inverídica, inclusive falso testemu-
nho para terceiros, para inscrição ou manutenção de depen-
dentes ou dependentes especiais.

VI – Ceder o cartão de identificação para utilização de terceiros.

VII – Falsificar ou adulterar documentos.

VIII – Descumprir o disposto no artigo 14, incisos IV, V, VI e VII do 
presente regulamento.

§1º – Outros atos ou fatos não relacionados no “caput” que configurem 
infração aos regulamentos ou à legislação, bem como tentativa ou con-
sumação de fraude, serão, também, a critério do Conselho Deliberativo, 
passíveis de penalidade.

§2º – Caso seja determinada a exclusão pelo cometimento de fraude 
ou em razão das ocorrências dispostas nos incisos IV, V, VI e VII, desde 
que devidamente comprovados os respectivos fatos, o cancelamento da 
inscrição será definitivo e não permitirá retorno do beneficiário e/ou do 
seu grupo familiar ao Plano.

§3º – Caso o beneficiário tenha sido excluído do Plano por qualquer 
motivo, ou caso o mesmo tenha solicitado a sua exclusão, de forma 
unilateral, antes da conclusão da Sindicância, na hipótese da Sindicância 
concluir que os atos praticados pelo mesmo se enquadram nas situ-
ações previstas nos incisos IV, V, VI e VII, do presente artigo, desde que 
devidamente comprovados os respectivos fatos, o cancelamento da ins-
crição será definitivo e não permitirá retorno do beneficiário e/ou do 
seu grupo familiar ao Plano.

Art. 3º – Conforme o tipo de infração, serão aplicadas as seguintes penali-
dades previstas nos incisos I a III do artigo 1º:

I – Nos casos descritos nos incisos I a III do artigo 2º, exceto rein-
cidência, advertência.

II – Nos casos de reincidência de atos descritos nos incisos I a III do 
artigo 2º, suspensão ou cancelamento definitivo da inscrição.
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III – Nos casos descritos nos incisos IV a VII do artigo 2º, cancela-
mento definitivo da inscrição. 

§1º – O tempo de duração das penalidades de suspensão será estabele-
cido pelo Conselho Deliberativo, conforme a gravidade do caso.

§2º – O Conselho Deliberativo deverá, com base no relatório do pro-
cesso administrativo mencionado no artigo 4º, restringir a punição aos 
usuários infratores desde que este não seja o titular. 

Art. 4º – A aplicação das penalidades somente ocorrerá após aprovação 
pelo Conselho Deliberativo do relatório de processo adminis-
trativo, exceto para descumprimento do inciso VIII do artigo 2º, 
deste ato normativo.

§1º – O processo administrativo será instaurado, por decisão do Conse-
lho Deliberativo, a pedido de qualquer de seus membros ou da Cemig 
Saúde. 

§2º – O Conselho Deliberativo comunicará, por escrito, a instauração do 
processo administrativo ao beneficiário envolvido, que poderá apresen-
tar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento 
da comunicação.

Art.5º – Cabe ao Conselho Deliberativo examinar o processo encami-
nhado, podendo promover a busca de documentação comple-
mentar, provas e depoimentos para julgar a falta e determinar a 
penalidade a ser aplicada. 

Parágrafo único – A Cemig Saúde instruirá o processo com a documen-
tação que considerar pertinente, assim como aquela requisitada pelo 
Conselho Deliberativo.

Art. 6º – No caso em que o ato lesivo tenha sido comprovado após a con-
cessão do benefício correspondente, o PSI deverá ser ressarcido, 
pelo beneficiário, das despesas incorridas, acrescidas de encar-
gos financeiros correspondentes à variação do IGP-M mais juros 
de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das penalidades 
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aqui descritas e ações judiciais cabíveis.
Art. 7º – As penalidades serão comunicadas ao beneficiário pelo Con-

selho Deliberativo, através de notificação por escrito, com 
cópia para a Diretoria Executiva e para a respectiva Patroci-
nadora.

Art. 8º – Das penalidades aplicadas pelo Conselho Deliberativo, o be-
neficiário poderá apresentar recurso a este colegiado, no pra-
zo de 15 (quinze) dias corridos, contados da sua ciência.

Art. 9º – Este Ato foi alterado e entrará em vigor em 30/06/2022.

ATO NORMATIVO Nº 37

Dispõe sobre o Plano de Custeio do Plano PSI, conforme a 
categoria de beneficiários 

 Considerando o disposto no artigo 31 do Regulamento do Prosaúde 
Integrado da Cemig (PSI), o Conselho Deliberativo decide: 

Art. 1º – Os beneficiários patrocinados ativos e assistidos efetuarão 
contribuições mensais para o PSI, calculadas com base nos 
percentuais previstos na tabela a seguir:

Beneficiários Ativos, Assistidos e Autopatrocinados

Faixa etária Beneficiários sem 
dependentes (%)

Beneficiários com 
dependentes (%)

De   0 a 18 anos 1,44 2,13

De 19 a 23 anos 2,54 3,58

De 24 a 28 anos 2,54 3,58

De 29 a 33 anos 2,54 3,58

De 34 a 38 anos 2,54 3,58

De 39 a 43 anos 2,54 3,58

De 44 a 48 anos 2,89 4,04

De 49 a 53 anos 3,46 4,62

De 54 a 58 anos 5,08 6,92

59 ou mais anos 5,77 7,62
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§1º – Os percentuais previstos na tabela acima serão aplicados 
sobre a remuneração, no caso dos beneficiários patro-
cinados ativos ou sobre a renda global, no caso dos 
beneficiários patrocinados assistidos. 

§2º – Entende-se como remuneração o total percebido pelo 
beneficiário patrocinado ativo da respectiva patrocina-
dora, excluídas as parcelas de natureza variável, tais 
como horas extras não contratuais, abonos e par tici-
pações nos lucros e resultados.

§3º – Entende-se como renda global o somatório dos be-
nefícios previdenciários percebidos da Forluz e da 
Previdência Social pelo beneficiário patrocinado as-
sistido. 

§4º – A contribuição do beneficiário patrocinado assisti-
do que tiver recebido, à vista, par te de seu benefício 
previdenciário, será calculada sobre o valor mensal 
que perceberia, caso não tivesse feito tal opção.

§5º – Caso o beneficiário patrocinado assistido não perce-
ba benefício da Previdência Social, a Cemig Saúde fará 
o cálculo  de um valor hipotético do INSS para com-
posição da renda global, para efeito de contribuição 
ao PSI, sendo este o mínimo entre 70% (setenta por 
cento) da renda de ativo menos o beneficio e, 70% 
(setenta por cento) teto do INSS.

§6º – Caso o beneficiário patrocinado assistido (pensionis-
ta) não receba benefício da Previdência Social, será 
calculado um valor hipotético do INSS para compo-
sição da renda global, para efeito de contribuição ao 
PSI, 70% (setenta por cento) do valor do INSS do 
beneficiário.

§7º – Quando da apresentação da “car ta de concessão” 
pelo beneficiário patrocinado assistido, o valor será 
recalculado, sem que haja devolução ou cobranças 
retroativas de valores.
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§8º – A contribuição mensal obedecerá aos limites relacio-
nados na tabela a seguir :

§9º – Os limites máximos e mínimos de contribuição dos be-
neficiários patrocinados ativos e assistidos serão corrigidos 
anualmente, no mês de janeiro de cada ano, pelo mesmo ín-
dice que corrigir coletivamente os salários da patrocinadora 
Cemig no ano anterior.

§10º – Anualmente, no mês de dezembro, os beneficiários patroci-
nados ativos e assistidos efetuarão uma contribuição extraordinária, 
no mesmo valor da contribuição daquele mês.

Art. 2º – O valor das contribuições mensais a cargo dos beneficiários 
autopatrocinados, para si e seus dependentes, é definido con-
forme percentual previsto na tabela do art. 1º, observados os 
valores mínimos e máximos previstos no §9º do mesmo arti-
go, acrescido da parcela de responsabilidade da patrocinadora 
no valor de R$1.031,85 (hum mil e trinta e um reais e oitenta 
e cinco centavos) ajustado anualmente conforme artigo 30 do 

Tabela de Contribuição - Beneficiários Patrocinados 
(ativos e assistidos) e Autropatrocinados

Faixa etária
Sem dependentes Com dependentes (%)

% Mín. (R$) Máx. (R$) % Mín. (R$) Máx. (R$)

De 0 a 18 anos 1,44% 144,90 478,15 2,13% 192,77 915,84

De 19 a 23 anos 2,54% 171,06 564,47 3,58% 227,59 1.081,06

De 24 a 28 anos 2,54% 171,06 564,47 3,58% 227,59 1.081,06

De 29 a 33 anos 2,54% 171,06 564,47 3,58% 227,59 1.081,06

De 34 a 38 anos 2,54% 171,06 564,47 3,58% 227,59 1.081,06

De 39 a 43 anos 2,54% 171,06 564,47 3,58% 227,59 1.081,06

De 44 a 48 anos 2,89% 191,17 630,89 4,04% 254,36 1.170,01

De 49 a 53 anos 3,46% 201,25 664,07 4,62% 267,65 1.231,17

De 54 a 58 anos 5,08% 231,41 763,69 6,92% 307,89 1.330,18

Acima de 59 anos 5,77% 251,56 831,10 7,62% 334,66 1.445,70
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Regulamento do PSI.

§1º – No caso do beneficiário autopatrocinado, cedido, licenciado ou 
demitido sem justa causa, os percentuais da tabela prevista no art. 1º 
incidirão sobre a última remuneração percebida na condição de be-
neficiário patrocinado ativo, atualizada anualmente pelo mesmo índice 
que corrigir coletivamente os salários da patrocinadora Cemig.

§2º – No caso do beneficiário autopatrocinado que deixou de per-
ceber o benefício previdenciário pago pela Forluz, os percentuais 
previstos na tabela do art. 1º incidirão sobre a renda global, que cor-
responderá à soma do benefício do INSS com o valor hipotético da 
complementação, determinado com base na última complementação 
percebida, atualizada anualmente pelo índice de reajuste dos benefí-
cios previdenciários pagos pela Forluz.

§3º – Os valores mínimos e máximos previstos no §9º do artigo 1º 
incidem tão somente sobre a parcela vinculada ao percentual da 
renda, que, uma vez auferida, deve ser acrescida do valor de contri-
buição da patrocinadora para obter o resultado final da contrapres-
tação pecuniária mensal a ser paga.

§4º – Anualmente, no mês de dezembro, os beneficiários autopatro-
cinados efetuarão uma contribuição extraordinária, no mesmo valor 
da contribuição daquele mês.

Art. 3º – Obriga-se o beneficiário a manter a Cemig Saúde informada 
sobre o valor do benefício percebido da Previdência Social, 
quando esse for necessário para auferir o valor da sua con-
tribuição, constituindo falta grave a ocultação de majoração 
desse valor, exceto os reajustes de natureza coletiva.

§1º – O beneficiário assistido ou pensionista deverá apresentar obri-
gatoriamente à Cemig Saúde, a carta de concessão e extrato atuali-
zado emitidos pela Previdência Social, no momento em que se tornar 
assistido pelo INSS, quando ocorrer alguma alteração de valor, bem 
como nos períodos de recadastramento previamente informados.
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§2º – Na ausência de apresentação dos documentos informados 
no parágrafo acima, a Cemig Saúde passará a calcular a renda global, 
considerando o teto máximo do benefício pago pela Previdência 
Social, não havendo possibilidade de estorno de valores, mesmo 
após regularização das informações. 

§3º – Fica dispensado de atualização da informação relativa ao valor 
do benefício pago pela Previdência Social quando este tiver sido 
alterado por aplicação de índice de reajuste anual oficial. 

§4º – Caso o beneficiário assistido não receba benefício pela Pre-
vidência Social, deverá obrigatoriamente apresentar a Cemig Saúde 
declaração de não recebimento de benefício pelo INSS.

Art.4º – Anualmente, no mês de dezembro de cada ano, será cobra-
da dos beneficiários que recebem Resgate de Reserva Ma-
temática (RRM) e Benefício Temporário Antecipado (BTA) 
uma 13ª contribuição calculada sobre o valor recebido na-
quele mês.

 
Art. 5º – Os dependentes especiais farão contribuições individuais em 

função da idade de cada usuário inscrito no PSI, cujos valores 
serão obtidos através das tabelas abaixo: 

Dependentes Especiais

Faixa etária Valor da mensalidade (R$) Percentual de Variação

   De   0 a 18 anos 217,73 -

De 19 a 23 anos 252,57 16,0%

De 24 a 28 anos 292,99 16,0%

De 29 a 33 anos 386,75 32,0%

De 34 a 38 anos 464,08 20,0%

De 39 a 43 anos 529,06 14,0%

De 44 a 48 anos 624,29 18,0%

De 49 a 53 anos 730,41 17,0%

De 54 a 58 anos 920,31 26,0%

59 ou mais anos 1.178,01 28,0%
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§1º – A contribuição mensal referente a cada dependente especial 
não poderá ser superior a 9,0% (nove por cento) da remuneração 
do beneficiário patrocinado ativo ou da renda global do beneficiá-
rio patrocinado assistido, sendo que a menor contribuição será de 
R$ 217,73 (duzentos e dezessete reais e setenta e três centavos), 
valor correspondente à faixa inicial da tabela. 

§2º – Caso o beneficiário patrocinado assistido não perceba benefí-
cio da Previdência Social, a Cemig Saúde fará o cálculo de um valor 
hipotético, conforme Art. 1º parágrafos 4º a 7º. 

§3º – Os valores das mensalidades da tabela prevista no caput deste 
artigo serão corrigidos anualmente pelo mesmo índice que corrigir 
coletivamente os salários da patrocinadora Cemig no ano anterior. 

§4º – Anualmente, no mês de dezembro, os dependentes especiais 
efetuarão uma contribuição extraordinária, no mesmo valor da con-
tribuição daquele mês. 

Art. 6º – Levando em conta a massa de beneficiários vinculada ao 
PSI, a necessidade de receita apurada na avaliação atuarial, a 
tabela de custo por faixa etária do PSI é:

Por beneficiário

Faixa etária Valor da mensalidade (R$) Percentual de Variação

De   0 a 18 anos 206,83 - 

De 19 a 23 anos 239,93 16,0%

De 24 a 28 anos 278,32 16,0%

De 29 a 33 anos 367,39 32,0%

De 34 a 38 anos 440,85 20,0%

De 39 a 43 anos 502,57 14,0%

De 44 a 48 anos 593,03 18,0%

De 49 a 53 anos 693,84 17,0%

De 54 a 58 anos 874,24 26,0%

59 ou mais anos 1.119,03 28,0%
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§1º – Referida tabela deverá ser utilizada pelo beneficiário patroci-
nado ativo como conhecimento do seu custo por faixa etária para 
fins de portabilidade para outras operadoras, o que não se con-
funde com o pagamento devido ao PSI, que está contemplado nos 
artigos 1º e 2º deste Ato Normativo.

§2º – Os valores da tabela prevista no caput deste artigo serão atu-
alizados anualmente de acordo com recomendação do atuário, em 
virtude dos resultados obtidos na avaliação atuarial.

Art. 7º – As tabelas de contribuição previstas no artigo 1º, caput e 
§8º, e nos artigos 5º e 6º deverão observar os seguintes 
requisitos:

I – O valor fixado para a última faixa etária não pode ser 
superior a 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária.

II – A variação acumulada entre a 7ª (sétima) e a 10ª (décima) 
faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre 
a 1ª (primeira) e a 7ª (sétima) faixas.

III – As variações por mudança de faixa etária não podem 
apresentar percentuais negativos.

§1º – Quando a alteração da idade importar em deslocamento para 
a faixa superior, a contraprestação pecuniária mensal será alterada, 
automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário do beneficiá-
rio ou do dependente especial, pelo percentual de reajuste estabe-
lecido para a faixa etária subsequente.

§2º – Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária não se 
confundem com o reajuste anual previsto neste Regulamento.

Art. 8º – Este Ato entra em vigor em 01/01/2021, revogando o Ato 
Normativo nº 35.
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ATO NORMATIVO Nº 38

Dispõe sobre o cancelamento da inscrição do 
beneficiário inadimplente

Considerando o disposto no inciso IV do artigo 26 do Regulamento do 
Prosaúde Integrado da Cemig (PSI), o Conselho Deliberativo decide:

Art. 1º – Completados 30 (trinta) dias de inadimplência do vencimento 
original, a Cemig Saúde enviará por meio de carta comercial:

I – Opção de negociação do débito de acordo com as regras 
vigentes;

II – Informações das consequências da inadimplência e bloqueio 
do cartão para compra de medicamentos;

III – Informações sobre o cancelamento da sua inscrição e dos 
seus dependentes caso o débito pendente não seja quitado 
até 60 (sessenta) dias do vencimento original.

§1º – Entende-se por vencimento original o último dia do mês de com-
petência da contribuição e coparticipação. 

§2º – Não haverá autorização, em nenhuma hipótese, para faturamento 
de farmácia. 

§3º – Caso o beneficiário negocie seu débito com a Cemig Saúde em 
um prazo de até 30 (trinta) dias após o cancelamento da sua inscrição, 
poderá ser reintegrado ao Plano sem o cumprimento dos prazos de 
carência.

§4º – A reintegração de que trata o parágrafo 3º aplica-se ao benefici-
ário patrocinado ou autopatrocinado e seus respectivos dependentes.

§5º – Enquanto o beneficiário estiver com parcela de negociação não 
liquidada, a compra faturada em farmácia permanecerá bloqueada.
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Art. 2º – Completados 60 (sessenta) dias, a Cemig Saúde enviará carta 
comunicando o cancelamento da sua inscrição e dos seus de-
pendentes.

Art. 3º – Este Ato entra em vigor em 30/06/2022, revogando o Ato Nor-
mativo nº 32.
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