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Assistência médica e odontológica
tem alterações Gilson Afonso' Cortes

o médico Gilson Afonso Cortes é
responsável pela Coordenação de 5
e Assistência da Assembléia

de Execução, de recrutamento amplo e apo.
sentados e pensionistas do extinto Prelegis.
Para todo tratamento odontológico. a Assem.
bléia pagará 50% do valor, ficando o restante
do pagamento sob a responsabilidade do ser.
vidor. que o efetuará diretamente ao dentista.
Para os usuários do sistema médico de
autogestão e da assistência odontológica, COn.
tinua existindo a possibilidade de reembolso,
com os mesmos percentuais aplicados para
pagamento de serviços conveniados. ou seja:
70% para os tratamentos médico-hospitalares
e 50% para os odontológicos.

Vale lembrar que a autogestão tem a pecu-
liaridade de não visar ao lucro, não se sujeitan-

do, por exemplo, a aumen.
tos de custo acima da infla-
ção. Além disso, funciona
como um balizador dos rea-
justes da Unimed. que terá de
manter um serviço de quali.
dade e a um valor competiti-
vo, pois o servidor pode op.
tar por um ou outro sistema.
Finalmente. devemos assina.
lar que a Mesa da Assembléia
se propôs a analisar algumas

sugestões apresentadas pelos servidores, en-
tre as quais destacamos: retorno do limite de
renda de pai e mãe para 10 salários mínimos e
revisão dos critérios de pagamento dos servi-
ços odontológicos.

A Assistência odontológica
passou a ser única para
deputados, ex-deputados
- tegrantes do lpZemg,

" ores efetivos, do
Execução,de
nto ámplo e
'C'''én,sionistas

Migração de pais e mães
para Unimed, com cobertura
ampliada, é a principal

mudança

da à Unimed. que. a partir
de agora, é ilimitada para
consultas médicas em c1íni.
cas básicas e especializadas, internação hospi-
talar (exceto para casos psiquiátricos, que se
restringe a 30 dias/ano), internação em CTI
ou similares. realização de exames especiais,
como ressonância nuclear magnética,
tomografia computadorizada. duplex scan
vascular, etc. Terá cobertura, ainda. de fisiote-
rapia, transplante de rins e córnea. Além disso,
a Unimed-BH passa a oferecer um plantão
24 horas pelo telefone 0800 172090, com
possibilidade de remoção por ambulância.

Os valores do pré-pagamento à Unimed-
BH também aumentaram, passando de
R$ 52,00 para R$ 65,00. No caso de pai e
mãe, o valor passou para R$ 75,00, com o
servidor arcando com 50%. Pai, mãe e filhos
que não preencham os critérios de dependên-
cia poderão ser incluídos no sistema Unimed-
BH, com o custeio integral da mensalidade pelo
servidor.

A assistência odontológica passou a ser
única para deputados. ex-deputados integran-
tes do Iplemg, servidores efetivos. do Grupo

demais usuários quanto ao
sistema a utilizar
(autogestão ou Unimed).

Foi ampliada a cobertu-
ra anteriormente contrata-

Deliberação da Mesa nO 1.864, de
2000, em vigor desde 10 de maio,

trouxe modificações na assistência médico-
odontológica prestada pela Assembléia. Na área
médica, ocorreram poucas alterações no pia-
no de autogestão, quais sejam: migração com-
pulsória dos agregados (pai e mãe) do sistema
de autogestão para o sistema Unimed-BH; di-
minuição do limite de renda de pai e mãe de
10 para cinco salários míni-
mos para serem considera-
dos dependentes; e per-
missão de livre escolha dos
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