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O texto da Deliberação da Mesa n° 1.864, de 2000, está disponível na Intranct,
assim como o texto "Orientações sobre assistência complementar", com
perguntas e respostas sobre as dúvidas mais freqüentes a respeito das
alterações. Para consultar, basta clicar sobre o endereço (http://juno/saude/
orientaçoes.htm) ou acessar a página da Assembléia (www.almg.gov.br).
Você também pode obter mais informações sobre planos de saúde na Internet,
acessando os seguintes endereços: http://www.aids.gov.br/guia.htm (guia
dos direitos do consumidor de seguros e planos de saúde do Ministério da
Saúde); http://www.uol.hr/idec/noticias/saude agosto 1 .htni (informações
sobre a Lei n° 9.656, de 1998, que rege OS planos de saúde); e http://
www.saude,gov.br/planos.htm (para acessar a legislação completa sobre o tema).



Orientações sobre assistência complementar

Você ainda tem dúvidas sobre a Deliberação da Mesa 1.864,
de 2000 (publicada no Boletim da Secretaria do último dia 17 de
abril), que mudou o sistema de assistência complementar da Se-
cretaria da Assembléia? Se a resposta for sim, informe-se agora,
pois a deliberação já está em vigor desde ontem. Mais informa-
ções sobre o assunto podem ser obtidas também na Coordena-
ção de Saúde e Assistência (ramal 7855) ou na Central de Aten-
dimento e Orientação de Pessoal (ramais 7847 ou 7848). Escla-
recimentos podem ser prestados ainda pelos diretores e respon-
sáveis por área.

Como ficou a assistência médica e hospitalar
para os servidores efetivos, do Grupo de Exe-

cução e aposentados?

Os servidores podem optar pelo sistema de autogestão ou
pelo sistema de pré-pagamento (plano da UnimedlBH). No caso
da autogestão, o sistema permaneceu praticamente inalterado, com
os mesmos índices de distribuição de responsabilidades (30%
cabendo ao servidor e 70% à Assembléia) e mudanças apenas no
que diz respeito aos agregados (pai e mãe) e ao reembolso (veja
explicações). A opção entre a autogestão e o pré-pagamento
existia antes, só que, em caso de troca de um sistema por outro, o
titular tinha que "levar" toda a família. Agora, ele poderá escolher
colocar, por exemplo, apenas um ou dois dependentes no pré-
pagamento. Deve saber, por outro lado, que terá que permanecer
no sistema escolhido por pelo menos um ano, antes de fazer qual-
quer troca. Não há, no entanto, prazo de carência. Tanto os servi-
dores de gabinete quanto os da área administrativa continuarão
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pagando a contribuição compulsória, independentemente de
adotarem o pré-pagamento.

Como ficou a assistência médica e hospitalar
para os servidores de recrutamento amplo?

O servidor de recrutamento amplo e seus dependentes per-
manecerão sendo atendidos pela UnimedfBH, só que a cobertura
será bastante ampliada (veja explicações). O custo per capita
passa de R$ 52,00 para R$ 65,00, com os mesmos índices de
distribuição de responsabilidades (30% cabendo ao servidor e
70% à Assembléia).

Houve mudanças dos critérios de
dependência para pai e mãe?

Sim. Antes, os critérios de dependência eram: mãe, com
renda inferior a 10 salários mínimos, e pai, com mais de 70 anos
ou inválido, também com renda inferior a 10 salários mínimos.
Agora, o limite de renda passou de 10 para cinco salários míni-
mos.

O que mais mudou para pai e mãe?

Todo dependente agregado (pai e mãe) será absorvido,
compulsoriamente, pelo plano de pré-pagamento, por meio de
convênio com a Unirned/BH. A regra vale para agregados dos
servidores da área administrativa e do recrutamento amplo.O custo
por agregado será de R$ 75,00 mensais, e o servidor e a Assem-
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bléia terão responsabilidades iguais: cada um arcará com 50%
deste valor, ou seja, R$ 37,50.

E se pai e mãe tiverem, cada um, renda
superior a cinco salários mínimos?

Neste caso, poderão ser incluídos no sistema UnimedfBH,
com o servidor pagando o valor integral da mensalidade (R$
75,00). Vale lembrar que a transferência dos agregados para a
UnimedlBH poderá significar economia substancial para o titular,
tendo em vista que, em geral, o custo das internações hospitalares
desses pacientes é elevado, com repercussão direta no valor do
desconto de 30% de responsabilidade do servidor.

Qual a cobertura do plano de pré-pagamento
oferecido pela UnimedlBH?

O plano teve ampliada essa cobertura - que hoje vai além
da mínima exigida pela nova legislação dos planos de saúde. Ha-
verá cobertura ilimitada de consultas médicas em clínicas básicas
e especializadas; cobertura de internação hospitalar sem limite;
cobertura ilimitada de internações em CTI ou similares; exames
especiais (ressonância magnética e tomografia computadorizada,
por exemplo) sem limite, conforme prescrição do médico coope-
rado; fisioterapia; transplante de rins e cónica; tratamento de do-
enças crônicas e infecto-contagiosas; além do plantão urgente
UnimedlBH à disposição dos clientes pelo telefone 0-800-172090.
Nesse serviço, o médico de plantão, por telefone, atende e orien-
ta o cliente, analisando suas condições gerais e, se necessário, pro-
videnciando o resgate para o hospital por uma UTI móvel.
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Quais as diferenças entre o plano oferecido
pela UnimedlBll e o sistema de autogestão?

A UnimedlBH não mantém convênio com alguns hospitais
como o Mater Dei, o Socor e o Prontocor, que continuarão a
atender àqueles que permanecerem no sistema de autogestão.

A Unimed/BH (que engloba a capital, Contagem, Nova
Lima, Sabará, Santa Luzia, Caeté, Ibirité, Raposos, Ribeirão das
Neves e Rio Acima) tem, no entanto, abrangência maior que ou-
tros planos de saúde, atingindo 657 municípios no interior, onde
serão atendidas as emergências. Existe a possibilidade de os usu-
ários que moram no interior escolherem domicílio para o atendi-
mento eletivo (programado).

O plano da UnimedlBH oferece também tratamento psiqui-
átrico, mas as internações são limitadas a 30 dias por ano. Já no
sistema de autogestão esse serviço é ilimitado, além de ser ofere-
cido o auxilio-enfermagem para atendimento domiciliar (ajuda finan-
ceira mediante reembolso)— algo inexistente na UnimedlBH.

O sistema de autogestão oferece tratamento fonoaudiológico
- que a cooperativa não proporciona.

E como fica o reembolso? Quais as
mudanças que ocorreram?

O reembolso é recebido quando o servidor ou dependente
são atendidos por profissional que não faz parte da rede conveniada.
A partir de agora, será reembolsada a parte que cabe à Assem-
bléia: 70% das despesas médico-hospitalares e 50% das despe-
sas odontológicas. Antes, o valor do reembolso do procedimento
era integral, com base na tabela do Ciefas (entidade que normatiza
os preços dos procedimentos médicos e hospitalares) e tabela
própria da Alerng para os procedimentos odontológicos. A parte

6	
que cabia ao servidor pagar era, depois, descontada parceladamente,



sem que os valores excedessem a margem consignável, em folha
de pagamento. No caso de reembolso da consulta médica, houve
uma redução: ele passou de 70% de duas vezes o valor da tabela
do Ciefas para 70% de uma vez o valor da tabela. Na prática, o
valor caiu de R$ 35,00 para R$ 17,50.

Quais as vantagens da manutenção dos dois
sistemas (plano Unimed-BH e autogestão)?

A autogestão tem a peculiaridade de ser um sistema que
não visa ao lucro e, desta forma, não está suscetível, por exemplo,
a aumentos de mensalidade acima da inflação. Já o contrato com
a UnimedlBH prevê aumento anual da mensalidade, que pode fi-
car acima dos índices inilacionários caso haja desequilíbrio
econômico-financeiro na relação entre prestadora de serviço e
beneficiários. A coexistência dos dois sistemas, portanto, é salu-
tar, na medida em que a UnimedlBH terá que prestar um serviço
de qualidade e a um preço realista, já que, após um ano fazendo
USO dos serviços da cooperativa médica, o servidor pode, se não
estiver satisfeito, optar por retornar ao sistema de autogestão.

O que mudou com relação à
assistência odontológica?

A partir de agora, estará em vigoro sistema de autogestão
para deputados, efetivos, Grupo de Execução, aposentados e re-
crutamento amplo, sendo eliminada a opção de pré-pagamento
por meio de convênio para prestação do serviço. As despesas
serão compartilhadas meio a meio (50% para a Assembléia e 50%
para o servidor, sem desconto no contracheque). O servidor de-
verá, no entanto, acertar, com o profissional que prestará o servi-



ço, o pagamento da parte que lhe cabe. Esse pagamento poderá
ser à vista ou parcelado, dependendo da negociação com o pro-
fissional. A partir de agora, quando o servidor fizer a perícia inicial
- da qual depende o início do tratamento odontológico -, será
fornecido a ele, pelo dentista da Coordenação de Saúde e Assis-
tência, o valor total do tratamento. Esta é a garantia ao servidor da
manutenção dos preços de tabela.
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DELIBERAÇÃO DA MESA N° 1.864 de 2000.

Consolida as normas que
regulamentam a assistência prestada
pela Assembléia Legislativa.

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. l - A Assembléia Legislativa presta assistência:
1 - médica;
II - de enfermagem;
III - fisioterápica;
IV - odontológica;
V - psicológica;
VI - social.
Parágrafo único - A assistência a que se refere este artigo

é prestada diretamente pela Coordenação de Saúde e Assistência,
ou de forma complementar, mediante contratos, cadastramentos,
credenciamentos ou reembolso de despesas.

ArL 2° - São beneficiários da assistência a que se refere o
art. 1°:

1 - o deputado;
II - o servidor ativo e o inativo;
iii - o beneficiário nos termos da Resolução n° 4.379/87;
IV - o complementado em pensão pelo Instituto de Previ-

dência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - TPLEMG, nos
termos dos artigos l e 4° da Lei Complementar n° 52, de 25 de
novembro de 1999, desde que dependente de titular falecido, nos
termos do artigo 3° desta deliberação;

V - o pensionista do beneficiário da Resolução n°4.379/87,



desde que dependente de titular falecido, nos termos do artigo 30

desta deliberação;
VI - o pensionista de servidor falecido até 28.11.84;
VII - o dependente dos beneficiários a que se referem os

itens 1, II e III deste artigo, na forma do art. 3° desta deliberação.
Parágrafo único - Denominam-se titulares os beneficiários

a que se referem os incisos 1, 11 e III deste artigo.

Art. 3° - Consideram-se beneficiários dependentes dos ti-
tulares a que se referem os incisos 1, II e III do art. 2°, para os fins
desta deliberação:

- o cônjuge;
II - o(a) companheiro(a) que comprove união estável de

pelo menos dois anos como entidade familiar;
III —o(a) filho(a) solteiro(a), menor de 21 anos ou o(a) filho(a)

inválido(a);
IV - o(a) filho(a) solteiro(a), maior de 21 e menor de 24

anos, que freqüente curso de graduação;
V - a mãe cuja renda não exceda a cinco salários mínimos;
VI - o pai, inválido ou com mais de 70 anos, cuja renda não

exceda a cinco salários mínimos.
§ 1° - Somente o beneficiário titular poderá requerer inclu-

são ou exclusão de dependentes de que trata este artigo.
§ 2 - Equiparam-se a filho:
a) o enteado que, comprovadamente, viva sob a guarda e

sustento do titular ou do seu cônjuge ou companheiro(a);
b) menor ou inválido(a) que, mediante autorização judicial,

viva sob a guarda e sustento do titular.
§ 3° - É mutuamente exclusiva a inscrição dos dependentes

de que tratam os incisos 1 e II.
§ 4° - A comprovação da união estável, nos termos do inciso

II, depende da apresentação de, no mínimo, três dos documentos abaixo:
a) declaração de imposto de renda em que conste o(a)

companheiro(a) como dependente;
b) disposições testamentárias que indiquem o(a)

companheiro(a) como beneficiário(a) para essa condição;



c) declaração especial feita perante tabelião;
d) prova de existência de sociedade ou comunhão nos atos

da vida civil;
e) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
f) conta bancária conjunta;
g) registro em clube ou associação recreativa ou esportiva,

no qual conste o(a) companheiro(a) como dependente;
h) prova de mesma residência;
i) apólice de seguro na qual conste o(a) companheiro(a) como

beneficiário;
j) ficha de inscrição em instituição de assistência à saúde,

na qual conste o(a) companheiro(a) como dependente do titular, ou
o titular como dependente do companheiro;

k) certidão de casamento religioso;
1) existência de filho em comum.
§ 50 - A relação de dependência será comprovada junto à

Área de Pessoal.
§ 6° - A Coordenação de Saúde e Assistência e a Área de

Pessoal poderão, a qualquer tempo, investigar a veracidade das in-
formações prestadas para efeito do disposto no § 4° deste artigo.

Art. 4° - A assistência de que tratam os incisos 1 a VI do
artigo 10 desta deliberação é prestada ao beneficiário titular no am-
bulatório da Coordenação de Saúde e Assistência por profissionais
com nível superior de escolaridade, pertencentes ao quadro de pes-
soal da Secretaria da Assembléia Legislativa.

CAPÍTULO II
SEÇÃO 1

DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Art. 50 - A assistência médica ambulatorial a que se refere
o art. 40 desta deliberação é prestada nas especialidades de Clínica
Médica e Cardiologia, e compreende:	
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- consultas;
II - atendimentos de emergências;
III - avaliações médicas periódicas;
IV - exames periciais:
V - elaboração de laudos;
VI - programas de promoção e proteção à saúde.

Art. 6° - O beneficiário que necessitar de tratamento espe-
cializado, de exames especiais ou de laboratório será encaminhado
ao serviço médico do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (IPSEMG), ao Sistema Unificado de Saúde
(SUS), se for o caso, ou a serviço cadastrado, credenciado OU COEI-

tratado.

Art. 7° - O titular da Coordenação de Saúde e Assistência
designará um médico cardiologista, em escala semanal, para per-
manecer no consultório instalado junto ao Salão Vermelho do Palá-
cio da Inconfidência durante as reuniões de Plenário.

§ 1° - Sempre que a duração das reuniões de Plenário ex-
ceder o expediente ordinário desta Secretaria, o atendimento será
prorrogado em regime de plantão.

§ 2° - Havendo reuniões solenes, especiais e extraordinári-
as, o atendimento funcionará na forma de plantão e mediante con-
vocação.

§ 3°— Cumpre ao médico designado nos termos deste artigo
permanecer no consultório de 30 minutos antes do início da reunião
até 30 minutos após o seu encerramento.

Art. 8' - O horário de funcionamento do ambulatório é fixa-
do pelo titular da Coordenação de Saúde e Assistência, com apro-
vação do Diretor da Área.

Parágrafo único - Compete, ainda, ao titular, fixar a escala
de trabalho dos servidores da Coordenação de Saúde e Assistência,
de modo a abranger o atendimento ambulatorial e de plantão.
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SEÇÃO II
DA ASSISTÊNCIA EM DOMICÍLIO

Art. 90 - A assistência médica e a de enfermagem poderão
ser prestadas em domicílio ao titular ou dependente, dentro do expe-
diente ordinário da Assembléia, condicionadas à disponibilidade do
setor, nos seguintes casos:

1 - emergências;
II - impossibilidade de locomoção ou transporte do paciente.

SEÇÃO III
DO PLANTÃO MÉDICO E DE ENFERMAGEM

Art. 10 - O plantão médico e de enfermagem, fora do ex-
pediente ordinário da Assembléia, mediante convocação, será cum-
prido no consultório anexo ao plenário e nos hospitais integrantes do
sistema de assistência médica complementar, para acompanhamen-
to do beneficiário internado, bem como para auditoria do atendimen-
to prestado.

SEÇÃO IV
DA LICENÇA MÉDICA

Art. 11 - Conceder-se-á licença médica ao servidor por
motivo de:

1 - tratamento de saúde;
II - acidente de trabalho ou doença profissional;
III - doença em pessoa da família;
IV - gestação;
V - doação de sangue.
§ 1° - A licença dependerá de exame realizado por junta

médica da Coordenação de Saúde e Assistência, sendo concedida
pelo prazo indicado no respectivo laudo, podendo ser prorrogada de
ofício ou a pedido.	
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§ 2° - Na ficha de observação clínica do servidor, será ano-
tada a licença e o motivo da mesma, codificado de acordo com a
Classificação Internacional de Doenças (CID).

§ 3° - Os laudos serão visados, obrigatoriamente, pelo titu-
lar da Coordenação de Saúde e Assistência.

§ 4° - Para efeito de concessão de licença médica, o servi-
dor deverá comparecer ao ambulatório no primeiro dia em que ocor-
rer a falta.

§ 5° - Impossibilitado de locomover-se, o servidor, ou al-
guém, por ele, entrará cm contato com a Coordenação de Saúde e
Assistência para solicitar atendimento domiciliar no primeiro dia de
sua falta.

§ 6° - A licença para tratamento de saúde será concedida
somente se o servidor ficar impedido de desempenhar as atribui-
ções de seu cargo ou função.

Art. 12— Não se emitirá laudo médico para justificação de
falta ocorrida anteriormente ao dia do exame, exceto em casos ex-
cepcionais, quando motivo de força maior, ajuízo do titular da Coor-
denação de Saúde e Assistência, houver impedido as providências
indicadas nos § 5° e 6° do artigo anterior.

Art. 13 - Na hipótese de doença repentina, fora da Capital,
a licença poderá ser concedida caso o servidor apresente laudo for-
necido por serviço médico oficial, sediado na localidade onde se deu
a ocorrência, como subsídio para a decisão final.

Parágrafo único - Para o fim previsto neste artigo, o servi-
dor deverá procurar o serviço médico oficial da localidade no pri-
meiro dia da doença, apresentando-se à Coordenação de Saúde e
Assistência no dia imediato ao de seu regresso.

Art. 14 - A licença para tratamento de saúde não poderá
ultrapassar 730 dias.

§ 1° - Em casos especiais, a critério da Coordenação de
Saúde e Assistência, com base cm inspeções médicas periódicas, a
licença poderá ser prorrogada, desde que os períodos das prorroga-
ções não totalizem mais de 730 dias.
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§ 2° - Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo
ou suas prorrogações, nos termos do parágrafo anterior, o servidor
será submetido a inspeção de junta médica e aposentado, caso seja
considerado definitivamente inválido para o trabalho.

§ 3° - Licença concedida em até 60 dias, contados do tér-
mino da anterior, será considerada prorrogação.

§ 4' - O atestado médico ou o laudo da junta nenhuma refe-
rência farão ao nome ou à natureza da doença, mas apenas ao seu
fundamento legal.

§ 5° - A aposentadoria por invalidez somente será concedi-
da decorridos os prazos de que tratam o caput deste artigo e seu
parágrafo primeiro.

Art. 15 - A Área de Pessoal comunicará ao titular do setor
de lotação do servidor a concessão da licença.

Art. 16 - O servidor em gozo de licença médica comunica-
rá a seu chefe imediato o local onde poderá ser encontrado.

Art. 17 - É vedado o exercício de atividades remuneradas
no curso das licenças previstas nos incisos 1, 11 e III do art. 11, sob
pena de cancelamento destas, com perda total de vencimentos, até
que o servidor reassuma seu cargo.

Art. 18 - O servidor poderá obter licença por motivo de
doença grave na pessoa do pai, mãe, filho, cônjuge de que não esti-
ver legalmente separado e companheiro(a).

§ 1°—Comprova-se a doença e sua gravidade mediante ins-
peção médica realizada pela Coordenação de Saúde e Assistência.

§ 2° - Para obtenção da licença, o servidor deverá compro-
var que a sua assistência pessoal é indispensável e que não poderá
ser prestada simultaneamente com o exercício do seu cargo.

§ 3° - A licença será concedida, sem prejuízo da remunera-
ção, até 90 dias por ano.

§ 4° - Existindo mais de um servidor da mesma família, a
licença será concedida a apenas um deles ou a um e outro,
alternadamente.
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Art. 19 - Será concedida licença à servidora gestante por
120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

§ 1° - A licença poderá ter início no primeiro dia do nono
mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2° - Na hipótese de nascimento prematuro, a licença terá
início a partir da data do pano.

§ 30_ No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a
servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta,
reassumirá o exercício do cargo.

Art. 20 - O servidor que doar sangue fará jus a licença
médica no respectivo dia.

Parágrafo único - Quando a doação for feita a banco de
sangue estadual, o servidor terá direito ao acréscimo de um dia de
descanso às suas férias regulamentares até o máximo de dois dias
por ano.

SEÇÃO V
DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Art. 21 - O atendimento de enfermagem, no ambulatório, é
prestado aos beneficiários titulares e compreende:

- orientação, coordenação, controle e execução de tra-
balhos de assistência a paciente;

11 - prestação de assistência domiciliar de urgência ou pro-
gramada;

III - atuação conjunta com os demais setores da Coordena-
ção de Saúde e Assistência em programas de promoção e proteção
da saúde.

SEÇÃO VI
DA ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA

Art. 22 - O atendimento de fisioterapia compreende:
1 - programação, coordenação e execução de tratamentos

fisioterápicos dos titulares;
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II - orientação e acompanhamento dos tratamentos fisiote-
rápicos prescritos e realizados mediante contrato, cadastramento ou
credenciamento;

III - planejamento e execução de programas educativos de
promoção e proteção da saúde.

SEÇÃO VII
DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Art. 23 - A assistência odontológica é prestada aos
beneficiários titulares nos consultórios dentários da Coordenação de
Saúde e Assistência e compreende:

1 - atendimentos de urgência;
II - perícias, inicial e final, e orientação e acompanhamento

de tratamentos executados por profissionais cadastrados,
credenciados ou contratados;

III - programas de odontologia preventiva;
IV - diagnósticos e tratamentos nas especialidades

odontológicas.
§ jO - Estendem-se aos beneficiários dependentes enume-

rados no art. 3° desta deliberação OS atendimentos de que tratam os
incisos 1, lI e III.

§ 2° - A assistência de que trata este artigo será custeada pelo
beneficiário titular, na forma do inciso 11 do art. 47 desta deliberação.

Art. 24 - Os tratamentos a que se refere o inciso IV do
artigo anterior são prestados na ordem cronológica das inscrições.

Parágrafo único - Os casos de emergência são atendidos
prioritariamente, ajuízo do cirurgião dentista, proibido o prossegui-
mento do tratamento fora da ordem de inscrição.

Art. 25 - O não-comparecimento à consulta ou à perícia
marcada, sem aviso prévio, dado corri no mínimo doze horas de an-
tecedência, acarreta o desconto em folha de pagamento do
beneficiário titular do valor integral da consulta, estabelecida de acor-
do com a tabela prevista no art. 46.	
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§ 1° - Ocorrendo a segunda falta à consulta, sem aviso
prévio, perde o beneficiário faltoso sua inscrição, que somente pode
ser renovada no último lugar da lista.

§ 2' - A terceira falta à perícia final, sem aviso prévio, acar-
retará o desconto integral e sem parcelamento, em folha de paga-
mento do beneficiário titular, do valor correspondente ao tratamento.

SEÇÃO VIII
DA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA

Art. 26—O atendimento de Psicologia no ambulatório com-
preende:

1 - elaboração de diagnóstico no campo de sua competên-
cia;

II - orientação e acompanhamento de tratamento psicológi-
co ou psiquiátrico pela assistência complementar;

III - elaboração de laudos especializados;
IV - avaliação de candidatos à admissão na Secretaria da

Assembléia Legislativa;
V - orientação de servidores com problemas de ajustamen-

to profissional;
VI - colaboração na promoção da saúde, no desenvolvi-

mento pessoal, profissional e familiar do beneficiário.
Parágrafo único - Os atendimentos previstos nos incisos II,

III e VI estendem-se aos beneficiários dependentes.

SEÇÃO IX
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 27 - O atendimento de Assistência Social compreende:
1 - colaboração na promoção da saúde e desenvolvimento

pessoal, funcional e familiar do servidor;
TI - orientação quanto à utilização dos serviços de saúde e

dos benefícios disponíveis;
Til - execução de investigações socioeconômicas, quando

solicitadas;
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IV - assessoramento aos demais profissionais da Coorde-
nação de Saúde e Assistência em assuntos de sua competência.

Art. 28 - A assistência em caso de falecimento de
beneficiário titular indicado nos incisos 1 e III do art. 2° desta delibe-
ração será prestada mediante celebração de contrato com entidade
prestadora de serviços funerários, localizada na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, ou mediante reembolso ao representante do
titular que executar a despesa.

Parágrafo único - A despesa que ultrapassar o valor pre-
visto no contrato será paga diretamente à entidade contratada pelo
representante do titular, no ato da contratação dos serviços.

SEÇÃO X
DA ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 29 - A Assembléia Legislativa presta assistência médi-
ca, odontológica e hospitalar complementar mediante
credenciamentos, cadastramentos, contratos ou reembolso de des-
pesas aos seguintes beneficiários:

1 - deputado;
II - beneficiário nos termos da Resolução n° 4.379/87;
III - servidor efetivo;
IV - servidor pertencente ao Grupo de Execução de Apoio

à Administração;
V - inativo;
VI - dependente dos beneficiários titulares dos incisos 1 a

V deste artigo.
Parágrafo único - A assistência prevista neste artigo es-

tende-se ao pensionista de servidor falecido até 28 de novembro
de 1984, ao complementado cm pensão pelo Instituto de Previ-
dência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG,
nos termos dos artigos 1° e 4° da Lei Complementar n° 52, de 25
de novembro de 1999, e pensionista dos beneficiários da Resolu-
ção n° 4.379/87.	
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Art. 30 - Ao servidor ocupante de cargo em comissão de
recrutamento amplo da estrutura de gabinete parlamentar e a seus
dependentes, na forma do artigo 3° desta deliberação, é prestada
assistência complementar:

1 - médica e hospitalar, por empresa mantenedora de plano
de saúde;

II - odontológica, conforme o inciso IV do artigo 1° desta
deliberação.

§ 1° - O servidor a que se refere o capur e seus dependen-
tes, na forma do artigo 3° desta deliberação, farão jus à assistência
odontológica prestada por profissionais da Coordenação de Saúde e
Assistência ou por profissionais credenciados ou cadastrados, de-
pois de cumprido o prazo de carência de seis meses de exercício
continuado na Secretaria da Assembléia.

§ 2° - Será considerada como exercício continuado a inter-
rupção por prazo igual ou inferior a 60 dias.

Art. 31 - É facultado aos beneficiários titulares e/ou a seus
dependentes enumerados no artigo 29 optar pela assistência médi-
co-hospitalar complementar prestada por empresa mantenedora de
plano de saúde.

§ 1° - Se a opção do beneficiário a que se refere este
artigo for por estar filiado simultaneamente ao plano de assistência
complementar prestada mediante contratos, credenciamentos,
cadastramentos e reembolsos bem como ao da empresa
mantenedora de plano de saúde, a mensalidade referente a esta
será custeada integralmente pelo titular, mediante desconto cm sua
folha de pagamento, para cada beneficiário incluído.

§ 2° - Os dependentes previstos nos incisos V e VI do
artigo 3° desta deliberação só terão direito à assistência médico-
hospitalar complementar prestada por empresa mantenedora de plano
de saúde.

Art. 32 - O beneficiário titular poderá incluir na assistência
médica hospitalar prestada através de contrato com empresa
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atendam aos critérios de dependência previstos no art. 3° desta de-
liberação, mediante custeio integral do valor da mensalidade do pla-
no, a qual será descontada cm folha de pagamento.

Art. 33 - A inscrição do beneficiário titular na assistência
complementar é automática, quando da posse, com imediato des-
conto nos vencimentos da contribuição mensal prevista no art. 47.

§ 1° - O beneficiário titular poderá solicitar o cancelamento
da inscrição de que trata este artigo até o dia 15 do mês subseqüen-
te ao do primeiro desconto efetuado, observado o disposto no § 4°
do art. 47.

§ 2° - Ressalvados o disposto no parágrafo anterior e os
casos de exoneração, demissão, dispensa, falecimento ou perda de
direito, a permanência mínima do beneficiário inscrito no sistema de
assistência complementar é de 12 meses.

§ 3°— O beneficiário excluído a requerimento do titular so-
mente poderá ser reincluído 12 meses após a data da exclusão.

Art. 34 - Em caso de falecimento do servidor titular, o de-
pendente do falecido, observado o art. 3° desta deliberação, não terá
direito à assistência médica, hospitalar, e odontológica complemen-
tar, contemplada por esta Secretaria.

Art. 35 - Para fazer jus à assistência odontológica, presta-
da por profissionais cadastrados ou credenciados, o beneficiário
deverá comparecer obrigatoriamente às perícias inicial e final, ob-
servado o disposto no art. 25.

Art. 36 - O não-comparecimento à consulta marcada com
profissional credenciado, sem aviso prévio dado com 12 horas de
antecedência, no mínimo, acarreta o desconto, na folha de paga-
mento do titular, do valor integral correspondente à referida consulta.

Art. 37 - A utilização da assistência complementar pelo
titular ou por seus dependentes após a data da perda desse direito
importará no pagamento integral, e sem parcelamento, do valor cor-	
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respondente aos procedimentos realizados, mediante desconto em
folha de pagamento ou recolhimento junto à Área de Finanças e
Contabilidade, bem como na suspensão do direito do titular e de
seus dependentes de usufruir da assistência, por um prazo mínimo
de seis meses.

Parágrafo único - A reincidência importará na exclusão
definitiva da assistência complementar.

Art. 38 - O empréstimo de documento de identificação da
assistência complementar para a utilização por terceiros, devida-
mente comprovado, importará na exclusão do titular e seus depen-
dentes do sistema, bem como no pagamento integral e sem
parcelamento do valor correspondente aos procedimentos realizados.

CAPÍTULO III
SEÇÃO 1

DOS CONTRATOS

Art. 39 - Para atender ao disposto nos artigos 29 e 30, a
Assembléia Legislativa, por proposta da Coordenação de Saúde e
Assistência, cadastrará e credenciará profissionais e celebrará con-
tratos com empresas, hospitais ou clínicas.

Parágrafo único - A assistência hospitalar é prestada medi-
ante contrato com hospitais localizados na Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

Art. 40 - O credenciamento será autorizado pelo 1°-Secre-
tário da Assembléia Legislativa, e o cadastrarnento, deferido pelo
titular da Coordenação de Saúde e Assistência, atendidas, em am-
bos os casos, as seguintes exigências:

1— assinatura de termo de cadastramento ou credenciamento
em três vias;

II - comprovação de ter-se habilitado legalmente para o
exercício da profissão há, pelo menos, três anos;

III - apresentação de:
a - fotocópia autenticada da carteira profissional da cate-
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b - fotocópia autenticada do título de especialista para os
profissionais médicos e odontólogos, quando for o caso;

c - fotocópia autenticada do CPF;
d - declaração pessoal do requerente, sob as penas da lei,

de que não está em débito com o INSS; e
e - certidão negativa de débito para com o INSS (CND),

nos casos em que o cadastrado possuir empregado(s).
Parágrafo único - Os documentos de que trata este artigo

podem ser autenticados pelo próprio órgão requerido.

Art. 41 - A celebração de contrato com pessoa jurídica
será autorizada pela Mesa da Assembléia, atendidas as seguintes
exigências:

1 - assinatura do respectivo termo de contrato em três vias;
II - apresentação de:
a - cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes

do Ministério da Fazenda (CGC);
b - contrato social;
c - inscrição estadual;
d - certidão negativa de débito (CND) junto ao Instituto

Nacional de Seguridade Social;
e - prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS).

Art. 42 - Os contratos, cadastramentos e credenciamentos
abrangerão, na medida do possível, todas as especialidades médicas
e odontológicas reconhecidas pela Associação Médica Brasileira
(AMB) e pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO).

Art. 43 - O credenciamento ou cadastramento poderá ser
cancelado, a qualquer tempo, mediante manifestação escrita, com
antecedência mínima de 30 dias, pelo credenciado ou cadastrado,
ou pelo outorgante.

Art. 44 - O credenciamento ou cadastramento restringe-se
à atuação eventual do profissional, de acordo com a disponibilidade	

23



que ele próprio fixar, não se estabelecendo qualquer vínculo
empregatício entre o mesmo e a Secretaria da Assembléia.

Art. 45 - Os serviços profissionais dos cadastrados ou
credenciados não poderão ser prestados nas dependências da As-
sembléia Legislativa.

Parágrafo único - O atendimento deverá ser prestado pelo
próprio credenciado ou cadastrado.

SEÇÃO II
DO CUSTEIO DAS DESPESAS

Art. 46 - O valor devido pela assistência prevista nesta de-
liberação, inclusive das atividades de diagnóstico e tratamento origi-
nadas de serviço cadastrado, credenciado ou contratado, ou ainda
através de reembolso de despesas, observará as tabelas negociadas
pela entidade a que a Assembléia estiver filiada, sendo que, para os
procedimentos não previstos nestas tabelas, bem como para o cál-
culo dos valores reembolsáveis, será observada tabela própria pro-
posta pela Coordenação de Saúde e Assistência, pela Área de Fi-
nanças e Contabilidade e aprovada pela Mesa da Assembléia.

§ 1° - Não se incluem na cobertura da assistência
odontológica os serviços de implantes osteointegrados, transplantes
e de próteses sobre implantes.

§ 2° - Para efeito de tratamento ortodôntico (aparelho e
manutenção), a cobertura será de, no máximo, 24 meses.

§ 30_ O reembolso odontológico aplica-se aos beneficiários
titulares de cargo em comissão de recrutamento amplo da estrutura
de gabinete parlamentar, a seus dependentes e aos enumerados nos
incisos 1 a VI do artigo 29 e seu parágrafo único desta deliberação.

Art. 47 - Para fazer jus à assistência complementar, o titu-
lar deverá contribuir para o seu custeio da seguinte forma:

1 mediante desconto, em [Olha de pagamento, de 30% do
valor da despesa médico-hospitalar;
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a Assembléia Legislativa arcará com 50% do valor previsto na sua
tabela odontológica, ficando o servidor titular encarregado do paga-
mento dos outros 50%, que deverão ser acertados diretamente com
o profissional que prestou os serviços;

III - mediante desconto em folha de pagamento de 30% do
valor da mensalidade de plano de saúde, ou do valor integral dessa
mensalidade, quando for o caso;

IV - mediante desconto cm folha de pagamento de 50% do
valor da mensalidade cobrada pela empresa mantenedora do plano
de saúde, no caso dos dependentes previstos nos incisos V e VI do
artigo 3° desta deliberação;

V - mediante contribuição compulsória mensal, nos termos
do § 3° deste artigo.

§ 1° - O desconto a que se refere o inciso 1 poderá ser feito
em até 24 parcelas mensais e sucessivas de, no mínimo, 10% do
vencimento ou equivalente, ou do vencimento em que se tenha dado
a aposentadoria, devendo ser corrigidas em caso de reajustes sala-
riais.

§ 2° - Não se aplica o disposto no inciso 1 deste artigo, em
caso de reembolso de despesas médico-hospitalares do beneficiário
a que se refere o inciso 1 do art. 29 desta deliberação.

§ 3° A contribuição de que trata o inciso V será devida
por cada beneficiário, nos seguintes percentuais:

a) 0,5% sobre o padrão de vencimento AL-10 para servidor
ocupante de cargo de 1° grau de escolaridade e para cada um de
seus dependentes;

b) 0,5% sobre o padrão de vencimento AL-25 para servidor
ocupante de cargo de 2° grau de escolaridade e para cada um de
seus dependentes;

c) 0,5% sobre o padrão de vencimento AL-35 para servidor
ocupante de cargo de 3° grau de escolaridade e para cada um de
seus dependentes;

d) 2% sobre o subsídio integral para o Deputado e 0,5%
sobre o padrão de vencimento AL-35 para cada um de seus depen-
dentes;

e) 1% sobre o valor mínimo do benefício de aposentadoria	
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do parlamentar, nos termos da Resolução n°4.379/87, para seu pen-
sionista e para cada um de seus dependentes;

f) 1% sobre o padrão de vencimento AL-35 para o
complementado em pensão, o pensionista e para cada um de seus
dependentes.

§ 4° - Em caso de não-opção pela Assistência Comple-
mentar custeada pela Assembléia Legislativa, o percentual da con-
tribuição prevista nas alíneas do § 3° deste artigo será de 0,3% dos
respectivos padrões de vencimento

§ 50 - As relações das despesas de responsabilidade dos
beneficiários referidos nos incisos III, IV e V, do art. 2° desta delibe-
ração serão encaminhadas ao Instituto de Previdência do Legislativo
do Estado de Minas Gerais - IPLEMG nos termos de convênio
específico e em consonância com os artigos 1° e 4° da Lei Comple-
mentar n° 52, de 25 de novembro de 1999, para o respectivo descon-
to e reembolso à Assembléia Legislativa.

§ 6° - Em qualquer caso, a soma das parcelas de reposição
e dos demais descontos consignados em folha não poderá exceder à
margem consignável:

a) da parte fixa dos vencimentos, ou equivalente, acresci-
dos dos adicionais e gratificações de caráter permanente;

b) dos proventos da aposentadoria;
e) da pensão percebida ou da complementação paga pelo

IPLEMG.
§ 7' - Quando a margem consignável da folha de pagamen-

todo servidor não for suficiente para cobrir o seu débito no prazo de
24 meses, este poderá ser prorrogado, após comprovação de insu-
ficiência de renda familiar, mediante laudo da Assistente Social des-
ta Assembléia Legislativa.

§ 8° - Em caso de exoneração ou dispensa do servidor
beneficiário, assistido por empresa mantenedora de plano de saúde,
caso haja opção pela manutenção da cobertura do referido plano, a
Assembléia Legislativa procederá, quando do pagamento das par-
celas remuneratórias devidas, ao desconto integral de duas mensa-
lidades do titular e de seus dependentes inscritos, assegurando-lhes,
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SEÇÃO III
DO REEMBOLSO DE DESPESAS

Art. 48 - O beneficiário titular da assistência complementar
de que trata o art. 29 poderá requerer o reembolso de despesas
oriundas de tratamentos realizados por profissionais, clínicas e hos-
pitais não credenciados ou não contratados.

§ 1° - Estende-se aos beneficiários titulares e dependentes
referidos no art. 30 desta deliberação o reembolso de despesas
odontológicas, observadas as condições de carência previstas no
mesmo artigo.

§ 2° - O requerimento deverá ser apresentado à Coorde-
nação de Saúde e Assistência, no prazo máximo de seis meses,
contados a partir do mês em que foi efetuado o pagamento pelo
beneficiário titular.

§ 3° - O servidor exonerado, demitido ou dispensado não
terá direito a reembolso de despesas relativas a tratamentos não
concluídos anteriormente à publicação do respectivo ato de desliga-
mento da Assembléia.

§ 4° - A concessão do reembolso está condicionada a aná-
use técnica e legal, a ser efetuada pela Coordenação de Saúde e
Assistência, que, em caso de indeferimento, comunicará o fato ao
requerente, devolvendo-lhe a documentação apresentada.

§ 5° - As demais normas referentes a prazos para a entre-
ga da documentação, crédito do reembolso e outros procedimentos
administrativos serão estabelecidas cm regulamento próprio pelas
áreas envolvidas e aprovadas pela Diretoria a que estiverem vincu-
ladas.

§ 6° - A concessão do reembolso observará os limites pre-
vistos no art. 46 e anexo, limitado à parcela de direito do titular,
observado ainda, no que couber, o disposto nos artigos 35 e 47.

§ 7° - É vedada a concessão do reembolso de que trata o
caput deste artigo cm decorrência dos serviços prestados por servi-
dores da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, seja como pessoa física ou como proprietário ou sócio de
pessoa jurídica.	
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SEÇÃO IV
DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Art. 49 - Não são custeadas as despesas relativas a:
1 - Atendimentos resultantes de lesões sofridas durante a

participação em rebeliões, lutas ou crimes nos quais o beneficiário
tenha atuação direta, comprovada a sua culpabilidade;

II - procedimentos e cirurgias não permitidos pelo Código
de Ética Médica;

III - práticas de medicina alternativa;
IV - tratame::to em estância hidromineral ou de repouso;
V - reflexologia (psicotron, pulsotron, neutron, hipnotron e

similares);
VI - sessões, entrevistas, consultas ou tratamentos de

psicoterapia, ludoterapia ou similares, observado o disposto no art. 50;
VII - aparelhos ortopédicos, próteses externas e aparelhos

para surdez;
VIII - tratamentos fi s ioterápicos para efeito de

embelezamento;
IX - acomodações hospitalares em padrões de conforto

superiores aos previstos nos contratos;
X - despesas hospitalares extraordinárias, entendidas estas

como frigobar, gorjetas, flores e refeições não previstas no trata-
mento médico, entre outras;

XI - óculos e lentes de contato;
XII - aplicação de injeções e de vacinas disponíveis na rede

pública;
XIII - hemodiálise para pacientes cm programa de trans-

plante renal que comprovadamente possa ser coberta pela rede pú-
blica;

XIV - transplante de órgãos que comprovadamente possa
ser coberto pela rede pública;

XV - fertilização artificial;
XVI - medicamentos quando não utilizados em tratamento
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§ 1°— Deverão ser devolvidos à Assembléia Legislativa, se pagos ou
reembolsados, os valores referentes a despesas com:

1 - acidente custeado por empresa seguradora;
II - evento doloso, nos termos da lei, pelo qual o beneficiário

tenha sido judicialmente declarado responsável.

Art. 50 - Os tratamentos enumerados a seguir somente
poderão ser custeados pela assistência complementar mediante lau-
do prévio da Coordenação de Saúde e Assistência:

1 - cirurgia plástica reparadora indispensável para a manu-
tenção da saúde física do paciente;

II -tratamento fonoaudiológico;
III - tratamento terapêutico especializado ao excepcional;
IV - tratamento psiquiátrico.
§ 1° - O disposto no caput aplica-se igualmente à conces-

são de auxílio-enfermagem para atendimento domiciliar, constituído
por ajuda financeira, mediante reembolso a ser processado em con-
formidade com o disposto no artigo 48 desta deliberação.

§ 20_ A assistência de que trata o inciso ii é limitada a oito
sessões mensais, por um período não superior a 12 meses. Os casos
excepcionais serão avaliados pelo titular da Coordenação de Saúde
e Assistência.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5 1 - Ficam autorizadas as despesas decorrentes desta
Deliberação, desde que atendam as exigências nela contidas e de-
mais disposições legais pertinentes.

Parágrafo único - As despesas a que se refere este artigo
serão conferidas e encaminhadas diretamente pela Coordenação
de Saúde e Assistência à Área de Finanças e Contabilidade para
pagamento.

Art. 52 A Diretoria Administrativa e Financeira, através
da Coordenação de Saúde e Assistência, regulamentará os procedi-
mentos internos do setor, para a aplicação desta deliberação.	
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Art. 53 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho
de Diretores.

Art. 54 - Esta deliberação entra cm vigor a partir de l de
maio do corrente ano, ficando ressalvados, no que couber, os trata-
mentos odontológicos já periciados e autorizados e internações hos-
pitalarcsjá autorizadas, que pociciio ser concluídos conforme siste-
máticas anteriores.

Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário, especi-
almente as Deliberações da Mesa n°s 1.479/97,1.441/99,  1.759/99,
com suas alterações posteriores.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 31 de mar-
ço de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente, Deputado Dilzon
Meio, Deputado José Braga, Deputado Gil Pereira, Deputado 1)urval
Angelo.
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TABELA DE SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO
DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

(Art. 46 da Deliberação da Mesa n° 1.864 de 2000)

B
	 EsppcuICACAO 1	VALOR DE

Reembolso médico-hospitalar
para o beneficiário a que se refere
o art. 29, Incisos II, III, IV, V e
VI.
Reembolso odontológico para o
beneficiário a que se refere o art.
29, incisos II, III, IV, V e VI e art.
30.

Procedimentos médico-	Rase - Tabela do CIEFAS
hospitahtres

Reembolso de 70% do valor da tabela.

Diarttdstic e tratamento	Base - Tabela odontológica da
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Reembolso de 50% do valor da tabela.

Reembolso médico-hospitalar	Procedimentos médico-	Base - Tabela do CIEFAS
para o beneficiário a que se refere hospitalares	 Reembolso de 100% do valor da tabela.
o art. 29, inciso I

Reembolso de até cinco vezes o valor da
Consultas	 tabela.

Reembolso odontológico para o	Diagnóstico e tratamento Base - Tabela odontológica da
beneficiário a que se refere o art.	 Assembléia Legislativa do Estado de
29, Inciso 1.	 Minas Gerais.

Reembolso de 70% de até duas vezes e
meia o valor da tabela.
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