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R E S O L U Ç Ã O   Nº  01 - CD, de 11.09.2008

                                Dispõe sobre a assistência médica, hospitalar, laboratorial e  
odontológica  do  Sistema  de  Saúde  mantido  pela  CAPASEMU  a  seus  filiados  e  
dependentes, sua abrangência, condições, carências e percentuais de co-participação 
dos filiados nas despesas, e dá outras providências.

                   O Presidente da Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde dos 
Servidores  Municipais  de  Passo  Fundo  –  CAPASEMU,  no  uso  de  suas  legais 
atribuições, nos termos do disposto nos artigos 12, inciso V, e 24 da Lei Complementar 
nº 208, de 06 de agosto de 2008, faz saber que o Conselho Deliberativo aprovou (ATA 
nº 119/08) e ele promulga a seguinte  R e s o l u ç ã o :

                   Art. 1º - São os procedimentos constantes da Lista de Procedimentos da 
Associação Médica Brasileira, edição 2005, que a CAPASEMU disporá a seus filiados 
e respectivos dependentes na área da saúde.

                   Art. 2º - É de nove meses, a contar da primeira contribuição, o prazo de 
carência  para  utilização  do sistema  de  saúde  da  CAPASEMU pelos  servidores  que 
optarem pela filiação.

                   § 1º - O prazo de carência conta-se da data do primeiro dia do efetivo 
recolhimento da contribuição descontada em folha de pagamento ou do recolhimento 
direto na tesouraria.

                   § 2º - Os prazos de carência para os inscritos como dependentes especiais, 
contam-se a partir da data de homologação da inscrição requerida.

                   § 3º - Mediante prévia análise do Órgão Gestor, poderá haver autorização 
precária  para  utilização  do  sistema  de  saúde  mantido  pela  CAPASEMU  antes  de 
decorrido o prazo de carência, mediante o reembolso integral das despesas pelo usuário.

Há 42 anos trabalhando pela saúde e o bem estar dos servidores municipais! 
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                   Art. 3º - A parcela reembolsável ou co-participação dos filiados nas 
despesas quando da utilização do sistema de saúde obedecerá aos seguintes percentuais 
por procedimentos:

                   I – Consultas médicas, exames de laboratório e internações:

a) 30% (trinta por cento) quando o usuário for o filiado ou o dependente 
legal;

b) 45% (quarenta  e  cinco por  cento)  quando o usuário  for  dependente 
especial;

                  II – Psicólogos e psicopedagogos, 50% (cinqüenta por cento) limitadas a 4 
sessões por mês;

                   III – Quiropraxia, 50% (cinqüenta por cento) limitadas a 4 sessões por mês;

                   IV – Nutricionista, 50% (cinqüenta por cento) uma consulta por mês;

                   IV – Acupuntura, fonoaudiologia e fisioterapia, 50% (cinqüenta por cento) 
de acordo com a prescrição;

                    V – RPG e hidrofisioterapia, 50% (cinqüenta por cento), limitadas a 4 
sessões por mês;

                   Parágrafo único – Nos procedimentos como tomografia, ressonância 
magnética,  ultra-sonografia  e  ecografia,  também nos  casos  de  próteses  e  órteses,  e 
quando  da  utilização  de  produtos  ou  instrumentais  especiais,  a  co-participação  ou 
reembolso será de 50% (cinqüenta por cento). 

                   Art. 4º - Toda despesa gerada ou resultante de embriaguez alcoólica, 
ingestão de drogas pesadas, tentativa de homicídio ou suicídio, uma vez comprovada 
através da documentação pertinente, será reembolsada integralmente à CAPASEMU.

                   Art. 5º - Todos custos com vacinas autorizadas serão reembolsados 
integralmente à CAPASEMU.
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                   Parágrafo único – As despesas com vacinas aplicadas em crianças até 
completarem 12 (doze) anos de idade terão reembolso de 30% (trinta) por cento pelo 
filiado.

                   Art. 6º - Serão concedidos auxílios financeiros reembolsáveis sob a 
denominação de AMHO – Auxilio Médico, Hospitalar e Odontológico para pagamento 
de procedimentos na área da saúde não conveniados.

                   § 1º - Serão deferidos também AMHO’s reembolsáveis para pagamento de 
anestesistas quando o procedimento cirúrgico for feito por outro convênio ou plano de 
saúde,  para pagamento de diferenças de honorários médicos quando o procedimento 
principal for feito as expensas de outro instituto ou plano de saúde, para aquisição de 
próteses mamárias e outras similares.

                   § 2º - Sobre os Auxílios médicos, hospitalares e odontológicos deferidos 
incidirão juros legais de 1% (um por cento) ao mês.

                   Art. 7º - As despesas resultantes desta Resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias da autarquia para este e demais exercícios.

                   Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução em 
consonância ao disposto na Lei Complementar nº 208/2008, entra em vigor a contar 
desta data.

                   Passo Fundo, 11 de setembro de 2008.

                                  Francisco Xavier
                                       Presidente

                          
                              Pres.Cons.Deliberativo
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