
ANEXO II
REGULAMENTO DO PAMEH – PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - HOSPITALAR 

TITULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
OBJETIVO

Art. 1O Plano de Assistência Médico-Hospitalar — PAMEH, mantido pela BHTRANS e seus Empregados, 
tem  por  finalidade  oferecer  aos  seus  associados  e  dependentes  regularmente  inscritos,  acesso  aos 
cuidados de saúde física e mental, garantindo condições compatíveis com o pleno desempenho de suas 
funções.

Parágrafo único.A normalização e regulamentação do plano está a cargo do Comitê de Gestão, constituído 
por membros nomeados da Diretoria e Empregados da BHTRANS. Constitui, também, a administração do 
plano, o Conselho de Fiscalização, que tem como finalidade garantir o bom desempenho administrativo e 
financeiro do PAMEH.

CAPÍTULO II
IMPLANTAÇÃO

Art. 2O Comitê de Gestão e a administração do PAMEH podem alterar a forma de concessão de quaisquer 
tipos de assistência médica bem como os limites estabelecidos, prevendo-se a ampliação de benefícios de 
acordo com a disponibilidade financeira. Neste caso, as alterações serão comunicadas aos associados, por 
escrito, produzindo efeitos a partir desta.

Parágrafo único.Os  recursos  financeiros  do  PAMEH  são  formados  de  um FUNDO  DE RESERVA  ou 
RESERVA TÉCNICA, constituído com as contribuições dos associados e da BHTRANS mais aplicações 
financeiras apuradas mensalmente. O fundo é utilizado na cobertura e ampliação dos benefícios do plano de 
assistência médico-hospitalar, bem como no pagamento de serviços de auditoria, assistência e taxas.

Art. 3Os associados terão acesso aos benefícios do plano 30 (trinta)  dias após o primeiro desconto da 
contribuição relativa à sua manutenção. 

Parágrafo único.Para todos os casos descritos, o prazo de carência para parto é de nove meses após o 
primeiro desconto da contribuição relativa à manutenção do plano.

Art. 4A  assinatura  do  termo  de  adesão  implica  a  aceitação  por  parte  do  Empregado  das  condições 
estabelecidas neste regulamento.

Parágrafo único.No ato de adesão ao Plano, o Empregado receberá uma via deste Regulamento.

Art. 5O descumprimento  por  parte  dos  Empregados ou seus dependentes  das  normas  regulamentares 
deste plano, assim como sua utilização indevida, acarretará o cancelamento de sua inscrição, bem como o 
desconto, em folha de pagamento do Empregado, dos valores integrais dos procedimentos realizados.

CAPÍTULO III
BENEFICIÁRIOS

Art. 6São considerados beneficiários do PAMEH os Diretores,  desde que no exercício  normal  de  suas 
funções, e Empregados, assim como seus dependentes regularmente inscritos.
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Art. 7Aos Empregados e Diretores associados ao PAMEH em decorrência de vínculo empregatício, no caso 
de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua 
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial  de que gozavam quando da 
vigência do contrato de trabalho, desde que assumam o seu pagamento integral.

§ 1 Estão excluídos do caput deste Artigo os Diretores não Empregados, provenientes de recrutamento 
amplo.

§ 2 O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do 
tempo de permanência no plano, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte 
e quatro meses. 

§ 3 A manutenção de que trata o § 2º é extensiva a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do 
contrato de trabalho; caso seja opção do beneficiário titular.

§ 4 Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo 
plano, nos termos do disposto neste Artigo.

§ 5 O direito assegurado neste Artigo não exclui vantagens obtidas pelos Empregados decorrentes de 
negociações coletivas de trabalho.

§ 6 A condição prevista no caput deste Artigo deixará de existir quando da admissão do beneficiário 
titular  em  novo  emprego,  ficando  o  mesmo  obrigado  a  comunicar  tal  fato  à  Gerência  de 
Administração de Pessoal - GEAPE.

Art. 8O direito dos associados e seus dependentes de utilizar o plano cessará nas seguintes hipóteses:

a) licença sem remuneração;

b) exoneração, ressalvado o previsto no Art. 7º;

c) demissão, ressalvado o previsto no Art. 7º;

d) cancelamento por parte do PAMEH da inscrição;

e) cancelamento voluntário da inscrição, nos termos do Art. 13, inciso II, alínea “a”;

f) falecimento do associado titular; salvo o previsto no Art. 7º;

g) aposentadoria, nos termos do Artigo 13, inciso III.

§ 1 Considera-se licença sem remuneração aquela concedida sem finalidade médica e com base em 
instrução normativa específica sobre o assunto.

§ 2 O Empregado em licença  sem remuneração,  na  forma do parágrafo  anterior,  poderá optar  em 
manter a sua condição de beneficiário durante o período do licenciamento, desde que assumam o 
pagamento integral das mensalidades

CAPÍTULO IV
INSCRIÇÃO

Art. 9O Empregado deverá  requerer  sua  inscrição  preenchendo  o formulário  especifico,  informando os 
dependentes que terão direito a assistência médica, anexando cópias dos documentos que comprovam a 
dependência e encaminhando-os à Gerência de Administração de Pessoal  — GEAPE.  Após avaliação, 
serão considerados beneficiários do plano:

a) O Empregado e Diretores da BHTRANS;
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b) Filho(s) solteiro(s) até 28 anos completos;

c) Filho(s) solteiro(s) inválido(s) sem limite de idade;

d) Solteiro até 28 anos completos, sob guarda ou tutela do associado;

e) Cônjuge;

f) Companheiro em coabitação há 2 (dois) anos ou com filhos em comum.

Art. 10.Para inscrição no PAMEH são necessários os seguintes documentos:

I - CÔNJUGE:

a) certidão de casamento;

b) documento de identidade;

c) cadastro de pessoa física — CPF;

II - FILHO(S), ENTEADO(S), TUTELADO(S) OU SOB GUARDA SOLTEIRO(S) ATÉ 21 (VINTE E UM) 
ANOS:

a) certidão de nascimento;

b) documento judicial de adoção (se adotivo);

c) documento judicial de tutela e/ou guarda (se tutelado ou sob guarda);

III - FILHO(S), ENTEADO(S), TUTELADO(S) OU SOB GUARDA SOLTEIRO(S) COM IDADE ENTRE 
21 (VINTE E UM) E 28 (VINTE E OITO) ANOS:

a) documento de identidade;

b) cadastro de pessoa física — CPF;

c) documento judicial de adoção (se adotivo);

d) documento judicial de tutela e/ou guarda (se tutelado ou sob guarda);

IV - FILHO(S),  ENTEADO(S),  TUTELADO(S)  OU  SOB  GUARDA  INCAPAZ(ES)  (FÍSICA  OU 
MENTALMENTE) ENQUANTO DURAR INCAPACIDADE:

a) certidão de nascimento;

b) documento judicial de adoção (se adotivo);

c) documento judicial de tutela e/ou guarda (se tutelado ou sob guarda);

d) perícia efetuada pela área médica (própria ou designada);

e) declaração do Empregado de que o dependente não possui renda própria;

V - FILHO(S), ENTEADO(s), TUTELADO(S) OU SOB GUARDA SOLTEIRO(S) ENTRE 21 (VINTE E 
UM)  E  24  (VINTE  E  QUATRO)  ANOS  QUANDO  ESTIVER(EM)  MATRICULADO(S)  E 
EFETIVAMENTE  FREQUENTE(S)  EM  ESTABELECIMENTOS  REGULARES  DE  ENSINO 
SUPERIOR E VIVAM SOB EXCLUSIVA DEPENDENCIA DO EMPREGADO:

a) documento de identidade;

b) cadastro de pessoa física – CPF;

c) documento judicial de adoção ( se adotivo);

d) documento judicial de tutela e/ou guarda (se tutelado ou sob guarda);

e) comprovante anual ou semestral de matrícula em estabelecimento de ensino superior;
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f) declaração do Empregado de que o dependente não possui renda própria;

VI - COMPANHEIRO:

a) coabitação comprovada;

b) documento de identidade;

c) cadastro de pessoa física — CPF.

Art. 11.Após aprovação do Termo de Adesão, o PAMEH providenciará as carteiras de identificação dos 
beneficiários, que serão entregues após o término da carência.

Art. 12.Após o primeiro desconto da contribuição relativa à manutenção do plano, o associado cumprirá as 
carências previstas no Art. 3º deste Regulamento.

Parágrafo único.Para  as  inscrições  feitas  até  a  data  estipulada  no  cronograma  de  benefícios 
disponibilizado mensalmente pela GEAPE, os descontos serão realizados na folha de pagamento do mesmo 
mês. Para as inscrições feitas após a data definida neste cronograma, o desconto será feito na folha do mês 
subsequente. Em ambos os casos, as inscrições serão efetivadas apenas após o primeiro desconto em 
folha de pagamento.

CAPÍTULO V
DESLIGAMENTO

Art. 13.Em caso de desligamento deste plano, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

I - Nos desligamentos decorrentes das hipóteses previstas na alínea “a” do Art. 8º, a autorização 
para reingresso poderá ser solicitada quando cessar a licença sem remuneração. Neste caso, não 
há os prazos de carência previstos no Artigo 3º, § 1º e 2º, se os mesmos já foram cumpridos antes 
da licença sem vencimento.

II - Nos desligamentos decorrentes das hipóteses previstas na alínea “e” do Art. 8º, com continuidade 
de gozo dos direitos funcionais:

a) O desligamento  dar-se-á  a  partir  de  seu  requerimento,  protocolado  na  GEAPE,  formalizado 
através  do  preenchimento  de  formulário  específico,  disponibilizado  por  esta  gerência,  e 
devolução da carteira de identificação do beneficiário;

b) a autorização para reingresso somente será concedida transcorridos 6 (seis) meses contados da 
data do pedido de cancelamento;

c) a solicitação de cancelamento  por  2  (duas)  vezes impedirá  o Empregado de requerer  nova 
inscrição por um prazo de 2 (dois) anos.

III - Nos desligamentos decorrentes das hipóteses previstas na alínea “g” do Art. 8º, o Empregado, 
após o requerimento da aposentadoria, deverá solicitar nova inscrição no PAMEH e receberá uma 
carteira de identificação com vigência diferenciada da carteira normal, considerando as seguintes 
condições:

a) Ao aposentado que contribuiu, como Empregado, para o Plano de Assistência Médico-Hospitalar 
—PAMEH, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, é assegurado o direito de manutenção, como 
beneficiário,  nas  mesmas  condições  de  cobertura  assistencial  de  que  gozava  quando  da 
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral;

b) ao aposentado que contribuiu, como Empregado, para o Plano de Assistência Médico-Hospitalar 
—PAMEH, por período inferior a 10 (dez) anos, é assegurado o direito de manutenção, como 
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beneficiário, à razão de 01 (hum) ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o seu 
pagamento integraI.

c) para gozo do direito assegurado nas alíneas “a” e “b”, observar-se-ão as mesmas condições 
estabelecidas nos §§ 3º,4º,5º e 6º do Artigo 7º.

TÍTULO 2
DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14.O PAMEH está constituído como plano de Assistência Médico Hospitalar de contratação coletiva, 
por adesão, do segmento Ambulatorial  e Hospitalar,  sendo a abrangência geográfica de seu alcance a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Art. 15.A assistência Médico-Hospitalar  será prestada nas modalidades de SISTEMA DIRETO e LIVRE 
ESCOLHA.

I - A  assistência  Médico-Hospitalar  no  SISTEMA  DIRETO,  facultará  ao  associado  a  escolha  de 
convenentes no guia de convênios do PAMEH. No atendimento serão apresentados somente a 
carteira do plano de saúde e documento oficial de identidade.

II - No sistema de LIVRE ESCOLHA, o associado escolherá qualquer médico ou instituição de saúde 
não conveniada, pagará diretamente ao profissional ou clínica e solicitará o reembolso ao PAMEH. 
O crédito será baseado nas tabelas citadas no Art. 37 deste regulamento.

Art. 16.A  assistência  prevista  nos  incisos  I  e  II  do  Art.  15  compreenderá  consultas  médicas  nas 
especialidades  reconhecidas  pelo  Conselho  Federal  de  Medicina,  serviços  auxiliares  de  diagnóstico  e 
terapia,  intemações  hospitalares  e  procedimentos  ambulatoriais,  desde  que  previstas  na  LISTA 
REFERENCIAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS DA ASASPE/MG.

Art. 17.Todos os serviços assistenciais deverão ser previamente autorizados pelo PAMEH, exceto:

a) Consultas Médicas;

b) Exames Laboratoriais: urina rotina, parasitológico de fezes, hemograma, VDRL e glicose;

c) Radiografias simples do tórax em AP;

d) Mamografia;

e) Eletrocardiograma conjugado a consulta ou atendimento médico;

f) Procedimentos decorrentes de internação hospitalar;

g) Procedimentos integrantes de atendimentos de urgência ou emergência;

Art. 18.A  internação  de  beneficiários  do  PAMEH  far-se-á  em  apartamento  simples  ou  standart, 
compreendendo aquele que, além da acomodação do paciente, dará direito a banheiro privativo, leito para 
acompanhante e aparelho telefônico para chamadas internas, além da alimentação padronizada do hospital 
para o paciente, bem como cuidados de enfermagem.

Parágrafo único.O associado que, mesmo diante de oferta da modalidade prevista neste Artigo, optar por 
acomodações  superiores,  arcará  diretamente  com  as  diferenças  pecuniárias  existentes  entre  estas  e 
aquelas.
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CAPÍTULO II
LIMITAÇÕES

Art. 19.O associado e seus dependentes regularmente inscritos no PAMEH terão direito, cada um, a 06 
(seis) consultas e 08 (oito) exames anuais, que serão cumulativos no grupo familiar.

Parágrafo único.No  caso  de  exclusão  de  dependentes,  a  nova  cota  limite  do  grupo  familiar  será 
estabelecida em função do número de beneficiários remanescentes, subtraindo, se for o caso, as utilizações 
excedentes do dependente excluído.

Art. 20.A cada autorização, as internações terão os seguintes limites de diárias:

I - GERAL    –  7 dias / ano

I - PARTOS

a) Normal     – 2 dias / ano

b) Cesariana – 4 dias / ano

Parágrafo único.Para tratamentos psiquiátricos ou de desimpregnação alcoólica, poderão ser concedidas 2 
(duas) autorizações anuais de 5 (cinco) dias contínuos.

Art. 21.As  internações  realizar-se-ão  mediante  autorização  prévia  do  Plano  de  Assistência  Médico-
Hospitalar — PAMEH.

§ 1 Em  internações  de  urgência  ou  emergência,  o  associado  apresentará  apenas  a  carteira  de 
identificação do PAMEH, tendo um prazo de 2 (dois) dias úteis para regularizar a autorização de 
internação.

§ 2 As  despesas  extraordinárias  com  internações,  tais  como:  FRIGOBAR,  TELEFONEMAS, 
TELEVISÃO e DESPESAS DO ACOMPANHANTE DE PACIENTES MAIORES DE 18 (DEZOITO) 
ANOS E MENORES DE 60 (SESSENTA) ANOS não serão cobertas pelo plano.

§ 3 As autorizações de internações serão emitidas com o número dos dias previstos no Art. 20 para o 
procedimento. A prorrogação será autorizada se houver conveniência técnica avaliada pelo serviço 
médico do PAMEH, após a solicitação do médico assistente.

Art. 22.No caso de consultas e exames, a cota anual pode ser transferida de um membro para  outro do 
grupo familiar devidamente cadastrado no PAMEH, sendo vedada esta transferência em caso de internação.

a) Não serão lançadas na cota anual as consultas e exames provenientes de pré-natal, assim como 
as consultas/exames para os recém natos até completarem 1 (hum) ano de idade. Também não 
serão lançadas as internações cirúrgicas ou clínicas e os procedimentos delas decorrentes.

b) No caso de associados titulares inscritos no plano de tratamento médico seriado, ou seja,  o 
tratamento solicitado e acompanhado por médicos e controlado no serviço médico da BHTRANS 
(por exemplo: reabilitação cardiovascular), as consultas e exames dele decorrentes não serão 
lançados na cota anual.

c) As internações para tratamentos clínicos ou cirúrgicos, até o limite de diárias estabelecidas, e os 
procedimentos deles decorrentes, que estejam previstos no PAMEH, terão cobertura integral e 
não serão computados na cota anual dos beneficiários. Também não serão consideradas na 
referida cota as prorrogações autorizadas, nos termos do § 3º do Art. 21 deste regulamento.
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Art. 23.Quando a cota anual for ultrapassada, o plano poderá ser utilizado, mas o associado participará, via 
desconto em folha, com 40% (quarenta por cento) sobre o valor total de consultas e/ou exames faturados.

Art. 24.Os tratamentos seriados comuns (fisioterapia e escleroterapia pós-cirúrgica) serão autorizados até o 
limite  de  10  (dez)  sessões,  ficando  a  ampliação  a  critério  médico,  respeitado  o  limite  máximo  de  40 
(quarenta) sessões anuais.

Art. 25.No  caso  de  acupuntura  e  fonoaudiologia  serão  autorizados  até  o  limite  máximo  de  12  (doze) 
sessões anuais para o grupo familiar, para cada procedimento.

Art. 26.No caso de doença infecto-contagiosa de obrigatória notificação à saúde pública, o serviço médico 
do PAMEH somente autorizará o atendimento na rede conveniada mediante comprovação da situação de 
emergência e/ou cientificação da impossibilidade de atendimento na rede pública.

Parágrafo único.Os  procedimentos  realizados  em caráter  de  emergência,  urgência  ou  decorrentes  de 
internação hospitalar deverão ser justificados mediante relatório feito pelo médico assistente.

Art. 27.Não serão cobertos pela assistência médica os seguintes procedimentos:

I - Todo e qualquer procedimento não incluído nas versões da tabela de honorários, diárias e taxas 
hospitalares da ASASPE/MG reconhecida pela Empresa, exceto, se alvo de autorização especial;

a) No caso de haver autorização especial, o associado protocolará requerimento dirigido à GEAPE, 
devidamente  instruído  com  os  documentos  ao  Serviço  Médico  do  PAMEH,  para  avaliação, 
emissão de parecer e, se for o caso, autorização do Comitê de Gestão;

b) A GEAPE poderá  avaliar  e  autorizar  procedimentos  cujos  valores  estejam dentro  de limites 
previamente definidos pelo Comitê de Gestão;

II - Acidente do trabalho, exceto o decorrente do trajeto residência -trabalho- residência, doença do 
trabalho e doença profissional;

III - Doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória;

IV - Procedimentos cirúrgicos com finalidade abortiva, exceto, no caso de gravidez de alto risco ou 
aborto legal e ressalvado o previsto no parágrafo 2º deste Artigo.

V - Cirurgias experimentais;

VI - Cirurgias Refrativas (eximer laser, ceratomia radial, lasik);

VII - Psicoterapias;

VIII - Tratamento em estâncias hidrominerais ou minerais, em casas geriátricas ou SPAS, visando a 
manutenção da forma física, condicionamento físico ou emagrecimento;

IX - Procedimentos para check-up;

X - Procedimentos  clínicos  e  cirúrgicos  com  finalidade  estética  (ginástica,  massagens,  saunas, 
duchas, forno de bier, aplicação de calor e/ou radiações e fisioterapia estética);

XI - Cirurgias corretivas de cicatriz ou quelóide;

XII - Internação hospitalar e procedimentos terapêuticos clínicos ou cirúrgicos para doenças crônicas, 
exceto no caso de emergências;
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XIII - Radiologia intervencionista;

XIV - Órteses  e/ou  próteses  não  implantáveis  cirurgicamente,  aparelhos  ortopédicos  em  geral, 
aparelhos para surdez, óculos, lentes de contato e assemelhados;

XV - Medicamentos  e  aplicações  de  injeções,  exceto,  no  caso  de  internações  hospitalares  ou 
atendimento hospitalar de urgência;

XVI - Serviços extraordinários em hospitais (frigobar, serviço de copa, telefonemas, flores, etc.);

XVII - Remoção de pacientes em ambulância, exceto, no caso de intercorrência visando obtenção de 
serviço não oferecido na entidade original;

XVIII - Despesas hospitalares para o acompanhante de paciente maior de 18 (dezoito) anos e menor de 
60 (sessenta) anos.

§ 2 Excepcionalmente, mediante análise do Serviço Médico do PAMEH e do Comitê de Gestão, poderá 
ser  financiado  procedimento  não  coberto  pelo  plano  e  cujo  valor  esteja  previsto  na  tabela  da 
ASASPE/MG, a título de financiamento, com desconto parcelado até o limite de 20% (vinte por 
cento) do salário bruto do associado, na folha de pagamento.

§ 3 No PAMEH, o atendimento a acidentes pessoais, será integral, exceto para os casos de acidente do 
trabalho, ressalvado, neste caso, aquele decorrente do trajeto residência-trabalho-residência. No 
caso de acidentes de trânsito, o associado poderá utilizar o PAMEH em seu benefício ou de seus 
dependentes  regularmente  inscritos,  mas  deverá  ressarcir  estas  despesas  quando  ocorrer  a 
cobertura do seguro obrigatório de veículos, até o limite do valor coberto.

§ 4 Internação em CTI por prazo superior a sete dias por ano; sujeito a análise e aprovação da auditoria 
médica

CAPÍTULO III
ATENDIMENTO

Art. 28.No  atendimento,  o  associado  deverá  apresentar-se  ao  credenciado  munido  da  carteira  de 
identificação do PAMEH/BHTRANS, juntamente com um documento oficial de identidade.

Art. 29.No atendimento, o associado assinará a guia de procedimentos médicos. A assinatura será feita 
quando o(s) procedimento(s) realizado(s) estiver(e)m demonstrado(s) na mesma guia.

Art. 30.Nos casos de urgência, em que se torne necessária a internação imediata ou socorro aos sábados, 
domingos e feriados e/ou fora do horário de expediente do PAMEH/BHTRANS, o associado adotará, por 
iniciativa própria as providências que lhe forem exigidas na ocasião do internamento, devendo solícitar no 
PAMEH, até 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da internação, a documentação necessária.

Art. 31.Não ocorrendo o cancelamento da consulta, com antecedencia mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 
o não comparecimento no horário previamente marcado implicará, após comprovação do fato, o débito ao 
associado do valor integral dela e a conseqüente remuneração do credenciado.

TÍTULO 3
DO CREDENCIAMENTO

Art. 32.Os avisos contendo o resumo dos editais de Chamamento Público, para fins de credenciamento de 
pessoa física ou jurídica, serão publicados no Diário Oficial do Município – DOM e disponibilizados pela 
Internet, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da data de apresentação dos documentos 
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de habilitação.

§ 1 A documentação  protocolizada  será  analisada  pela  Comissão  de  Credenciamento  do  PAMEH, 
nomeada pelo Diretor-Presidente da BHTRANS, ou por empresa especializada,  contratada para 
esse fim;

§ 2 Após a análise  dos documentos,  os candidatos considerados aptos ao credenciamento estarão 
sujeitos à vistoria e avaliação das suas instalações físicas e equipamentos, sempre relacionada com 
a especialidade da prestação de serviços proposta;

§ 3 Os Empregados da BHTRANS que prestem os serviços cobertos pelo plano são impedidos de se 
credenciar como pessoas físicas ou jurídicas, quer sejam beneficiários ou não; 

§ 4 Os associados poderão indicar profissionais ou clínicas para credenciamento no PAMEH, o qual 
será realizado após verificação da necessidade de contratação da especialidade médica sugerida. 
Os  credenciamentos  serão  realizados  em  caráter  extraordinário  a  qualquer  tempo  após  a 
constatação de sua necessidade, adotando-se os critérios pré-estabelecidos no edital.

Art. 33.O pagamento aos credenciados será efetuado nas formas e períodos estabelecidos nos termos de 
credenciamento (contrato).

Art. 34.O acompanhamento da assistência prestada nos termos deste Regulamento será de competência 
da administração do PAMEH ou de profissional especializado por ela designado.

Parágrafo único.Constatada qualquer irregularidade ou inadequação dos serviços, ela deverá ser apurada 
e  informada  ao  Comitê  de  Gestão,  que  deliberará  sobre  o  assunto.  Os  credenciamentos  poderão  ser 
denunciados unilateralmente pelo PAMEH, imediatamente após as apurações supracitadas, devendo o fato 
ser comunicado à entidade ou ao profissional credenciado por oficio.

TÍTULO 4
CUSTEIO DO PLANO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35.Os Empregados que aderirem ao plano contribuirão para o seu custeio nos seguintes percentuais:

I - EMPREGADOS E DIRETORES DA BHTRANS: 3,1% (três vírgula um por cento) do salário base 
mais gratificação de função e/ou complementação salarial, quando houver;

II - CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A) ATÉ 45 ANOS: 0,6% (zero vírgula seis por cento) do salário 
base mais gratificação de função e/ou complementação salarial, quando houver;

III - CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A) COM IDADE SUPERIOR 45 ANOS: 2,5% (dois virgula cinco 
por cento)  do salário base mais gratificação de função e/ou complementação salarial,  quando 
houver;

IV - FILHO(S)  SOLTEIRO(S)  ATÉ 21 ANOS COMPLETOS:  0,6% (zero  vírgula  seis  por  cento)  do 
salário base mais gratificação de função e/ou complementação salarial, quando houver, para cada 
dependente;

V - FILHO(S) SOLTEIRO(S) COM IDADE ENTRE 21 E 28 ANOS COMPLETOS: 2,5% (dois vírgula 
cinco  por  cento)  do  salário  base  mais  gratificação  de  função  e/ou  complementação  salarial, 
quando houver, para cada dependente;
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a) FILHO(S)  SOLTEIRO(S)  COM  IDADE  ATÉ  24  ANOS  COMPLETOS  QUE  ESTIVEREM 
MATRICULADOS  E  EFETIVAMENTE  FREQUENTANDO  CURSO  EM  ESTABELECIMENTO 
REGULAR DE ENSINO SUPERIOR: 0,6% (zero vírgula seis por cento) do salário base mais 
gratificação de função e/ou complementação salarial, quando houver, para cada dependente;

VI - FILHO(S)  SOLTEIRO(S)  INVÁLIDO(S)  ATÉ  45  ANOS:  0,6% (zero  vírgula  seis  por  cento)  do 
salário base mais gratificação de função e/ou complementação salarial, quando houver, para cada 
dependente;

VII - FILHO(S) SOLTEIRO(S) INVÁLIDO(S) COM IDADE SUPERIOR A 45 ANOS: 2,5% (dois vírgula 
cinco  por  cento)  do  salário  base  mais  gratificação  de  função  e/ou  complementação  salarial, 
quando houver, para cada dependente;

§ 2 Os incisos IV; V; VI e VII do caput deste Artigo estendem-se aos ENTEADO(S), TUTELADO(S) OU 
SOB GUARDA SOLTEIRO(S), desde que na mesma condição dos filhos;

§ 3 A BHTRANS  contribuirá  nos  mesmos  percentuais  citados  neste  Artigo,  independentemente  da 
adesão do Empregado e/ou de seus dependentes, exceto no que se refere ao inciso V, quando não 
haverá contribuição da empresa.

Art. 36.A administração do plano receberá os documentos comprobatórios das despesas realizadas e, após 
a sua conferência, com a participação de um perito, autorizará o pagamento aos profissionais ou instituições 
que prestaram os serviços.

Art. 37.O  cálculo  para  o  pagamento  das  faturas  será  efetuado  com  base  em  honorários  e  despesas 
definidas  na Lista  Referencial  de Honorários  Médicos  da ASASPE/MG,  nas tabelas  de diárias  e  taxas 
hospitalares da ASASPE/MG, materiais e medicamentos de acordo com o BRASINDICE, ou ABIFARMA ou 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO em vigor; materiais não previstos no BRASINDICE, de acordo com a lista de 
materiais da ASASPE/MG.

Parágrafo único.As faturas com os serviços prestados pelos credenciados serão apresentadas no PAMEH 
no 1º dia útil de cada mês. Os pagamentos serão realizados no último dia útil de cada mês.

Art. 38.O associado participará do custo das consultas e exames na proporção de 40% (quarenta por cento) 
do valor faturado quando o limite estabelecido na cota anual for totalmente usado. O limite será renovado a 
cada ano ficando a critério do Comitê de Gestão a ampliação do mesmo.

TÍTULO 5
REEMBOLSO

Art. 39.Em se tratando  de  atendimentos  cobertos  pelo  plano  e  realizados  fora  da rede credenciada,  o 
associado fará o pagamento integral dos serviços utilizados, tendo direito a reembolso, conforme os valores 
previstos nas tabelas citadas no Art. 37.

§ 1 O reembolso deverá ser solicitado em requerimento padrão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
da emissão do recibo.

§ 2 O recibo  apresentado  deve  ser  original,  acompanhado  do  xerox,  e  estar  legível,  sem rasuras, 
contendo:

I - nome do usuário regularmente inscrito no plano;

II - nome  do  procedimento,  inclusive  o  código  da  respectiva  tabela  (no  caso  de  exames,  deve 
acompanhar a requisição do médico assistente ou o resultado do mesmo); 

III - valor unitário para cada procedimento e valor total;
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IV - nome do profissional ou instituição, especialidade ou ramo de atuação, número da inscrição no 
conselho regional da respectiva categoria, e CPF ou CGC, conforme o caso;

V - data do atendimento ou emissão;

VI - assinatura do profissional sobre carimbo ou, no caso de pessoa jurídica, carimbo de “PAGO” ou 
“RECEBEMOS”.

§ 3 A não observância do descrito nos parágrafos anteriores implicará o indeferimento do pedido de 
reembolso.

§ 4 Após análise dos recibos, o associado será reembolsado com base nas tabelas citadas no Art. 37, 
utilizadas pelo PAMEH, para pagamento da rede credenciada.

§ 5 Os limites de utilização serão estabelecidos conforme os Art. 19 e Art. 20 deste regulamento, e as 
consultas  e  exames que superarem a cota  familiar  não serão reembolsados,  exceto  quando o 
atendimento ocorrer, em caráter de urgência, em locais fora de alcance do PAMEH (Belo Horizonte 
e  Grande  BH).  Neste  caso,  ocorrendo  o  reembolso,  após  a  avaliação  pelo  serviço  médico  do 
PAMEH  de  relatório  bem  detalhado  sobre  o  caso,  o  associado  receberá  o  equivalente  60% 
(sessenta por cento) do valor previsto para reembolso.

I - Para as consultas e exames não reembolsados, cujo valor total pago pelo associado supere 20% 
(vinte por cento) do seu salário bruto, caberá a solicitação prévia, com autorização do Comitê de 
Gestão,  de  um financiamento  com  parcelas  debitadas  na  folha  de  pagamento,  limitadas  aos 
mesmos 20% (vinte por cento) do salário bruto do associado.

§ 6 Os pedidos de reembolso serão apresentados, mensalmente, respeitando-se os prazos definidos no 
cronograma de benefícios disponibilizado pela GEAPE, e serão reembolsados através da folha de 
pagamento imediatamente seguinte à data de apresentação dos recibos.

§ 7 O associado que, particularmente, contratar serviço médico conveniado ou que pertence ao corpo 
clínico  da  entidade  hospitalar  onde  se  encontra  internado,  pagará  os  honorários  médicos 
conseqüentes, sem direito a reembolso.

I - Os procedimentos, diárias e taxas pagos diretamente ao prestador de serviços incluido na rede 
conveniada ou credenciada do PAMEH não serão reembolsados.

§ 8 A  critério  da  administração  do  plano,  poderá  ser  solicitado  relatório  médico  justificando  a 
necessidade do serviço prestado.

TÍTULO 6
COMITÊ DE GESTÃO 

Art. 39.O  Comitê  de  Gestão  do  PAMEH  é  o  órgão  de  acompanhamento  e  orientação  do  Plano  de 
Assistência Médico-Hospitalar,  sendo constituído de 6 (seis)  membros,  com seus respectivos suplentes 
conforme abaixo:

I - 1 membro nomeado pela Diretoria Executiva;

II - 2 membros nomeados pela Diretoria de Administração, Finanças e Comunicação;

III - 3 representantes dos Empregados, sendo 2 indicados pelo Sindicato e 1 pela AEB.

Parágrafo único.Independente das escolhas e nomeação previstas no caput deste Artigo, o gerente da 
Gerência de Administração de Pessoal – GEAPE fará parte, em caráter permanente, do Comitê de Gestão 
do Plano, com os mesmos direitos e obrigações dos demais integrantes.

Art. 40.Os membros do Comitê de Gestão terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição ou 
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recondução  por  mais  um  período  consecutivo.  Os  membros  escolherão  entre  si  o  Presidente  que 
responderá pelas decisões do Comitê.

§ 1 O Comitê reunir-se-á ordinariamente,  no mínimo a cada 2 (dois)  meses e,  extraordinariamente, 
quando  necessário  ou  solicitado  por  qualquer  de  seus  membros  mediante  convocação  de  seu 
Presidente.

§ 2 O processo de decisão será por maioria simples de votos dos membros presentes, exceto os dos 
suplentes, quando não estiverem representando os seus titulares.

§ 3 Os membros do Comitê de Gestão não terão direito a salários ou honorários de qualquer espécie.

§ 4 Das reuniões do Comitê lavrar-se-á a ata contendo o resumo dos assuntos tratados.

Art. 41.O  Comitê  poderá  baixar  normas  complementares,  disciplinando  a  operacionalização  das 
assistências estabelecidas neste regulamento.

Parágrafo único.As decisões tomadas pelo Comitê terão caráter normativo, podendo alterar os benefícios 
previstos. Tais decisões serão tomadas após verificação da disponibilidade financeira do PAMEH.

TÍTULO 7
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO

Art. 42.O Conselho de Fiscalização do PAMEH é o órgão que acompanha e fiscaliza a contabilidade e a 
administração do plano, juntamente com o Comitê de Gestão.

Art. 43.Os componentes  do  Conselho  de  Fiscalização serão  nomeados  pelo  Comitê  de  Gestão  sendo 
constituídos por 3 (três) membros, com seus respectivos suplentes.

I - 2 membros, preferencialmente da Diretoria de Administração, Finanças e Comunicação;
II - 1 representante dos Empregados.

Parágrafo único.Os  membros  nomeados  poderão  ser  de  outras  diretorias,  desde   que  capacitados 
profissionalmente para o cargo.

Art. 44.O Conselho reunir-se-á semestralmente para avaliar o desempenho financeiro e administrativo do 
PAMEH, tendo poderes para:

I - avaliar todos os benefícios autorizados e/ou alterados pelo Comitê de Gestão, podendo indeferir 
ou deferir estes após avaliação do impacto financeiro sobre o fundo de reserva do PAMEH.

II -  avaliar  a  administração  do  Plano  de  Saúde,  podendo  interferir  em  situações  que  venham 
comprometer a assistência médica prevista no PAMEH.

Parágrafo único.Havendo  necessidade,  o  Conselho  poderá  reunir-se  extraordinariamente  a  qualquer 
tempo, caso as reservas financeiras atinjam o piso mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do valor total dos 
faturamentos pagos aos convenentes no mês anterior ou quando solicitado por qualquer de seus membros.

Art. 45.Os  membros  do  Conselho  terão  mandato  de  2  (dois)  anos,  sendo  permitida  a  reeleição  ou 
recondução por mais um período consecutivo, nos mesmos moldes do Comitê de Gestão.

Art. 46.As decisões  tomadas  pelo  Conselho  deverão  ser  pela  maioria  simples  de  votos  dos  membros 
presentes, exceto o do suplente, quando não estiver representando seu titular.

TÍTULO 8
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 47.O Plano fornecerá para cada Empregado da BHTRANS inscrito no PAMEH:

I -  este regulamento, para que tenham conhecimento de seus direitos e deveres;

II -  o Guia de Convênios do PAMEH constando a relação de profissionais, hospitais, laboratórios, 
radiologias e demais entidades médico-hospitalares cujos serviços forem credenciados.

Art. 48.O plano  não  se  responsabilizará  pelo  insucesso  de  qualquer  tratamento  Médico-Hospitalar,  por 
eventual  acidente operatório  ou por dano real  ou suposto,  ocasionado por  medicamento ou tratamento 
ministrado por profissional ou entidades prestadoras de serviço.

Art. 49.Os casos omissos, dúvidas e controvérsias que possam surgir a  partir do presente regulamento, 
serão decididos pelo Comitê de Gestão.

Belo Horizonte, Maio de 2008.
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