
 

 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE (BAIXO RISCO) DA COMPANHIA 
DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG 

 
CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO E DA GESTÃO DO PROGRAMA 
 
Art. 1º. A Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da Copasa – 
COPASS SAÚDE, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, sem fins 
lucrativos, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 

41.656-8 e classificada como autogestão com patrocinador, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 08.202.035/0001-15, localizada na Rua Carangola, nº. 531, Bairro Santo Antônio, 
CEP: 30.330-240, na cidade de Belo Horizonte/MG, é a instituição que ofertará e 
gerenciará o Plano de Assistência à Saúde objeto deste Regulamento, titulado 
Programa de Saúde “Baixo Risco”.  
 
Parágrafo Único. A oferta e a gestão do Programa de Saúde “Baixo Risco” pela 
COPASA, ocorrerá de forma transitória, até que a Associação de Assistência à 
Saúde dos Empregados da COPASA - Copass Saúde, pessoa jurídica independente 
criada inicialmente para congregar a oferta de todas as espécies de benefícios 
assistenciais à saúde aos empregados da COPASA, obtenha sua respectiva 
autorização de funcionamento junto à ANS. Após, o presente Regulamento 
permanecerá vigente, embora passe a Copass Saúde a ser a gestora do 
denominado Programa de Saúde “Baixo Risco”.  



 

CAPÍTULO II 
DO OBJETO DO REGULAMENTO 

 
Art. 2º. O presente Regulamento tem por objeto compilar, em um único instrumento, a 
oferta de benefícios assistenciais à saúde afetos ao Programa de Saúde “Baixo 
Risco”, previstos e originados de normas internas da COPASA, de acordos coletivos e 
de outras espécies de documentos com validade legal.  
 

CAPÍTULO III 
DO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 
Art. 3º. O Programa de Saúde “Baixo Risco” trata-se de Plano Privado de 
Assistência à Saúde, instituído anteriormente à Lei nº 9.656/98 e registrado pela 
COPASA na ANS, por meio do Sistema de Cadastro de Planos Anteriores à Lei nº. 
9.656/98 - SCPA, com o nome e registro de COP240579, na modalidade de 
pós-pagamento.  
 
Art. 4º. O Programa de Saúde “Baixo Risco” caracteriza-se por ser do tipo Coletivo 
Empresarial, previsto na Resolução nº 14/98 do Conselho de Saúde Suplementar - 
CONSU.  
 
Parágrafo Único. O Programa de Saúde “Baixo Risco” será oferecido para os 
beneficiários titulares da COPASA, de suas empresas subsidiárias e patrocinadas, 
com a opção de inclusão dos dependentes previstos neste Regulamento. A sua 
adesão é automática no ato da vinculação às referidas empresas.  
 
Art. 5º. O presente Regulamento não exige o cumprimento de carência para ter 
acesso às coberturas previstas neste instrumento. 
 
Art. 6º. O Programa de Saúde “Baixo Risco” possui segmentação ambulatorial e 
odontológica, não cobrindo, portanto, internação, observados os procedimentos 
listados na Lista de Procedimentos Copass Saúde - LPC e Lista de Procedimentos 
Odontológicos - LPO.  
 

CAPÍTULO IV 
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO PROGRAMA 

 
Art. 7º. A assistência à saúde será prestada no Estado de Minas Gerais, sendo essa 
a área de abrangência geográfica do Programa de Saúde “Baixo Risco”.  
 
§1º. Dentro do Estado de Minas Gerais, o atendimento aos benefícios do Programa 
de Saúde “Baixo Risco” é realizado:  



 

I. pela rede diretamente credenciada pela COPASA; 
II. pela rede própria, contratada ou credenciada de outra operadora (Unimed, por 
exemplo), nas regiões ou localidades com dificuldades ou carência de contratação 
direta, nos termos admitidos pela RN nº 137/06 da ANS;  
III. pelo sistema de livre escolha de prestador, quando o beneficiário terá direito ao 
reembolso dos serviços prestados, de acordo com os limites e regras previstos em item 
próprio deste Regulamento.  
 
§2º. O beneficiário titular do Programa de Saúde “Baixo Risco” e respectivos 
dependentes, lotados no interior do Estado de Minas Gerais, nas regiões onde a 
contratação dos serviços médico-hospitalares ocorrerem por intermédio do sistema 
Unimed, receberão a carteira da Unimed para a utilização exclusiva no raio de atuação 
da Cooperativa a qual estiverem vinculados.  
 
§3º. Fora do raio de atuação da Cooperativa, os beneficiários somente poderão 
fazer uso da carteira da Unimed, nas regiões onde não houver rede conveniada 
diretamente à COPASA, devendo, nos demais casos, utilizar-se da carteira do 
Programa de Saúde “Baixo Risco” para a garantia dos atendimentos. 
 
§4º. Os atendimentos de urgência ou de emergência ocorridos fora da área de 
abrangência geográfica do Programa de Saúde “Baixo Risco” serão garantidos, em 
todo o território nacional, pela prática do sistema de reembolso, de acordo com os 
limites e regras previstos em item próprio deste Regulamento, observando-se que:  
I. Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal 
ou de complicação no processo da gestação; 
II. Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco 
imediato de morte ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em 
declaração do médico assistente.  
 

CAPÍTULO V 
DOS BENEFICIÁRIOS 

 
Art. 8º. São considerados beneficiários do Programa de Saúde “Baixo Risco”:  
 
I- Titulares: 
 
a)  os  empregados  vinculados  à  COPASA,  às  suas  empresas  subsidiárias  e 
patrocinadas;  
b)  os diretores vinculados à COPASA;  
c)  os empregados que se desligaram por qualquer modalidade de aposentadoria, 
inclusive aposentados por invalidez;  
d) dependente de empregado falecido.  



 

II- Dependentes Diretos: 
 
a)  o  cônjuge  ou  companheiro(a),  assim  considerado  quando  houver  união  
estável, caracterizada nos termos do Código Civil Brasileiro, não admitida a inclusão 
de ambos;  
b)  o(s) filho(s) e enteado(s), enquanto solteiro(s), menor(es) de 21 (vinte e um) anos;  
c)  o(s) filho(s) e enteado(s), enquanto solteiro(s), maior(es) de 21 (vinte e um), se 
inválido(s);  
d)  o(s) filho(s) e enteado(s) dependente(s) econômico(s) que esteja(m) cursando 
Escola Técnica de Ensino Médio ou estabelecimentos de Ensino Superior, até  24  
(vinte e quatro) anos;  
e) o menor que, por determinação judicial, se ache sob a guarda e responsabilidade 
do beneficiário titular ou sob sua tutela, devidamente comprovada por sentença 
judicial constitutiva, não admitida a guarda provisória deferida por órgãos 
administrativos.  
 
III- Dependentes Indiretos: 
 
a) as pessoas indicadas em acordos coletivos de trabalho vigentes e vindouros, 
celebrados pela COPASA, por suas empresas subsidiárias e patrocinadas.  
 
§1º. No caso de aposentadoria do beneficiário titular do Programa de Saúde “Baixo 
Risco” é garantida a sua manutenção como beneficiário titular do plano, e do grupo 
familiar a ele vinculado, desde que assinado “Termo de Manutenção no Programa”, 
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de seu desligamento da 
Empresa. Transcorrido esse prazo sem que tenha sido preenchido o referido termo, o 
titular e demais dependentes serão definitivamente excluídos do Programa de Saúde 
“Baixo Risco”.  
 
§2º. Na hipótese do empregado que se aposentar continuar trabalhando na 
Empresa, quando vier a se desligar dessa, é garantido o direito de manter-se como 
beneficiário titular do Programa de Saúde “Baixo Risco”, devendo ser observadas 
as condições estabelecidas no parágrafo anterior para a manutenção no caso de 
aposentadoria. 
 
§3°. No caso de falecimento do beneficiário titular do Programa de Saúde “Baixo 
Risco” é garantida a manutenção dos seus dependentes inscritos, até a data do 
óbito, no plano assistencial, mediante assinatura de “Termo de Manutenção no 
Programa”, no prazo de até 30 dias após o ocorrido. Nesta hipótese, um dos 
dependentes assumirá a qualidade de beneficiário titular para fins de 
responsabilidade por todas as obrigações inerentes ao Programa de Saúde “Baixo 
Risco”, sendo vedada a inclusão de novos dependentes.  



 

§4º. Aos dependentes que permanecerem no Programa de Saúde “Baixo Risco”, em 
virtude do falecimento do beneficiário titular, serão aplicadas as mesmas 
condições de utilização estabelecidas para os aposentados, fixadas neste 
Regulamento.  
 
§5º. Aos aposentados, em qualquer de suas modalidades, e licenciados pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS é vedado inscrever novos dependentes no 
Programa de Saúde “Baixo Risco”, exceto em se tratando de novos filhos.  
 
Art. 9º. Embora o Programa de Saúde “Baixo Risco” permita a utilização dos 
benefícios assistenciais à saúde pelo beneficiário titular a partir do momento de sua 
vinculação à COPASA, às suas empresas subsidiárias ou patrocinadas, ser-lhe-á 
exigido o preenchimento de Termo de Ciência, no qual constará manifestação da 
expressa concordância com o presente Regulamento, oportunidade em que também 
serão inscritos os seus dependentes diretos e indiretos.  
 
Art. 10. No caso de cônjuges ou companheiros serem empregados da COPASA, 
e/ou de suas empresas subsidiárias e/ou patrocinadas, somente um deles poderá 
optar pela inclusão de dependente, direto e indireto, comum.  
 
Art. 11. No caso de irmãos serem ambos empregados da COPASA e/ou de 
empresas subsidiárias e/ou patrocinadas, somente um deles poderá optar pela 
inclusão de dependente indireto comum.  
 
Art. 12. Ao requerimento de inscrição de dependentes deverão ser obrigatoriamente 
anexados, pelo beneficiário titular, todos os documentos comprobatórios de vínculo, 
descritos abaixo, conforme o caso, dentre outros que possam ser exigidos:  
I- relação de parentesco, com as respectivas declarações de estado civil; 
II- decisão judicial, nos casos de menor sob guarda, curatelado e tutelado; 
III- matrícula em instituição de ensino, no caso de filho ou enteado, de idade entre 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos; 
IV- atestado de invalidez e laudo médico pericial, no caso de filho ou enteado solteiro e 
maior de 21 (vinte e um) anos; 
V- declaração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de 
constituir família, no caso de união estável, bem como documentos comprobatórios  
dessa declaração (existência de filho em comum, conta bancária conjunta, 
comprovação de residência comum etc.).  
 
§1º. Os documentos referidos neste artigo deverão ser apresentados sempre 
que ocorrer mudança na situação declarada pelo beneficiário titular quando da 
inscrição, observando que: 



 

I - no caso do menor sob guarda, o Titular deve apresentar, semestralmente, 
declaração de que o menor mantém-se sob guarda ou tutela, declarada em 
sentença; 
II - no caso do filho ou enteado estudante, maior de 21  
(vinte e um) anos o Titular deve apresentar, semestralmente até os meses de 
fevereiro e agosto, comprovante de matrícula em ensino superior ou escola 
técnica do Dependente estudante. 
 
§3º. A COPASA poderá requisitar novos documentos que julgar necessários, além dos 
previstos neste artigo, para comprovação da relação de dependência.  
 
Art. 13. As inclusões serão processadas no primeiro dia do mês subsequente 
ao pedido de inscrição e as exclusões serão processadas no último dia do mês 
do requerimento do cancelamento. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS BENEFÍCIOS 

 
Art. 14. O Programa de Saúde “Baixo Risco” garantirá as coberturas previstas na Lista 
de Procedimentos da Copass Saúde - LPC e Lista de Procedimentos Odontológicos 
- LPO para coberturas ambulatoriais e odontológicas, abrangendo:  
I- Consultas médicas em todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina; 
II- Exames complementares; 
III- Procedimentos e cirurgias, classificados na LPC como “Baixo Risco”; 
IV- Tratamentos de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 
psicopedagogia, terapia ocupacional e psiquiatria;  
V- Procedimentos odontológicos da LPO, conforme especialidade contratada.  
 
§1º. A LPC e a LPO estão disponíveis para consulta dos beneficiários no portal oficial 
da Copass Saúde na Internet, e na sede da COPASA, de suas empresas subsidiárias 
e patrocinadas.  
 
§2º. Competirá à COPASA auferir a possibilidade e necessidade de incorporação de 
novos procedimentos na LPC e na LPO.  
 
§3º. Somente terão cobertura pelo Programa de Saúde “Baixo Risco” os 
procedimentos relacionados e codificados na LPC como pertencentes ao segmento 
“Baixo Risco”.  
 
 
 



 

§4º. Os procedimentos constantes na LPC para o segmento hospitalar, denominados 
“Alto Risco”, somente terão cobertura pelo Programa Suplementar de Saúde - Copass, 
registrado na ANS sob o n°. 435.451/01-6, conforme condições estabelecidas no 
Regulamento próprio daquele Programa.  
 

CAPÍTULO VII 
DAS EXCLUSÕES 

 
Art. 15. Consideram-se excluídos do Programa de Saúde “Baixo Risco”:  
I. Procedimentos experimentais e/ou não reconhecidos pelos respectivos conselhos 
de classe profissional; 
II. Acupuntura realizada por profissionais não médicos; 
III. Práticas alternativas de saúde; 
IV. Radioterapia, quimioterapia e terapia renal substitutiva e procedimentos 
complementares relacionados diretamente à terapia (implante e retirada de 
cateteres); 
V. Avaliação de risco cirúrgico, conforme padrão definido pela COPASA; 
VI. Fisioterapia pós-operatória no período de até 90 dias após a realização do 
procedimento; 
VII. Dispensação farmacêutica ambulatorial; 
VIII. Remoção de participantes; 
IX. Procedimentos estéticos; 
X. Coberturas não expressamente previstas na Lista de Procedimentos da Copass 
Saúde - LPC, referentes ao Baixo Risco; 
XI. Próteses e órteses. 
 

CAPITULO VIII 
DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA 

 
Art. 16. Será garantida a cobertura de atendimentos caracterizados como de urgência 
e emergência que demandem atenção continuada, pelo período de até 12 (doze) 
horas, não cobrindo internação. 
 
§1º. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e 
emergência, a realização de procedimentos exclusivamente acobertados pelo 
Programa Suplementar de Assistência à Saúde - Copass, registrado na ANS sob o 
n°. 435.451/01-6, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo 
menor que 12 (doze) horas, a cobertura do Programa de Saúde “Baixo Risco” cessará. 
Assim, a partir da necessidade de internação, a responsabilidade financeira pelo 
atendimento passará a ser do beneficiário, não cabendo ônus à COPASA, às suas 
empresas subsidiárias e patrocinadas.  
 



 

§2º. Caso o beneficiário também seja inscrito no Copass (Alto Risco), as coberturas 
referentes à internação passarão a ser de responsabilidade única do gestor desse 
plano assistencial, desde que obedecidas às regras previstas no seu Regulamento 
específico.  
 
Art. 17. Será assegurado o reembolso, nos casos de urgência e emergência, dentro 
do território nacional, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à 
saúde, quando não utilizar dos serviços contratados ou credenciados pela COPASA, 
de acordo com os valores estabelecidos nas tabelas praticadas pelo plano com a rede 
credenciada, observados os limites fixados na LPC e na LPO.  
 
Parágrafo único. O reembolso será efetuado respeitadas as regras constantes no 
capítulo específico sobre esse assunto.  
 

CAPITULO IX 
DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 

 
Art. 18. A cobertura dos benefícios poderá ocorrer através de um dos seguintes 
procedimentos de atendimento:  
I- Rede credenciada direta; 
II- Rede credenciada terceirizada, por meio de celebração de convênios com outras 
operadoras em regiões com carência ou dificuldade de contratação direta;  
III- Livre escolha de prestador, mediante o sistema de reembolso.  
 
Art. 19.  Somente terão direito aos benefícios previstos neste Regulamento os 
beneficiários regularmente inscritos, não se responsabilizando a COPASA, nem suas 
empresas subsidiárias e patrocinadas, pelo pagamento dos serviços prestados em 
desacordo com as normas constantes deste Regulamento, hipóteses em que o 
beneficiário titular arcará com a integralidade dos custos decorrentes.  
 
Parágrafo único. Os valores dos procedimentos a serem pagos aos prestadores 
de serviços credenciados ao Programa de Saúde “Baixo Risco” serão calculados de 
acordo com as tabelas propostas pela Copass Saúde, previamente aprovadas pela 
COPASA.  
 
Art. 20. A rede credenciada estará disponível para consulta no portal oficial da 
Copass Saúde, em Internet, bem como constará da Guia de Convênios distribuída 
aos beneficiários.  
 
Art. 21. Os beneficiários deverão identificar-se perante a rede credenciada através do 
Cartão de Identificação, juntamente com documento de identidade com foto.  
 



 

§1º. O Cartão de Identificação será pessoal, de uso restrito e intransferível, 
respondendo o beneficiário por sua utilização indevida.  
 
§2º. A perda, extravio, roubo ou furto do Cartão de Identificação deverá ser 
imediatamente comunicada à Copass Saúde, para bloqueio da utilização e emissão 
de segunda via, sob pena de o beneficiário titilar responder pelo valor indevidamente 
suportado.  
 
§3º. Será cobrada taxa de emissão de nova carteira, conforme tabela da Copass 
Saúde.  
 
Art. 22. Os beneficiários titulares vinculados diretamente à COPASA, às suas 
empresas subsidiárias e patrocinadas, ao assinar o Termo de Ciência de que trata 
o art. 9º do presente instrumento, autorizarão o desconto em folha de pagamento 
dos valores referentes aos atendimentos assistenciais à saúde prestados a ele e 
aos seus dependentes, no âmbito do Programa de Saúde “Baixo Risco”.  
 
§1º. Os beneficiários, ao se submeterem a qualquer atendimento na rede 
credenciada, deverão assinar a guia padronizada fornecida pelos prestadores de 
serviço, na qual manifestarão a concordância com o atendimento prestado. 
 
§2º. O Termo de Ciência, acompanhado da guia padronizada assinada pelo 
beneficiário do Programa de Saúde “Baixo Risco”, são os documentos comprobatórios 
e necessários para que a COPASA, suas empresas subsidiárias e patrocinadas 
possam efetuar o desconto em folha de pagamento do valor previsto em tabela de 
subsídios própria para o referido procedimento.  
 
§3º. Os atendimentos autorizados por “Guia sem Ônus” não serão descontados 
em folha de pagamento.  
 
§4º. A utilização do Programa de Saúde “Baixo Risco” pelos dependentes indiretos, 
aposentados, em qualquer modalidade, licenciados pelo INSS e beneficiários de 
titulares falecidos acarretará o pagamento dos valores de sua responsabilidade, na 
forma prevista neste instrumento e nos acordos coletivos de trabalho firmados pela 
COPASA, por suas empresas subsidiárias e patrocinadas.  
 
Art. 23. Os procedimentos classificados na LPO e na LPC como AJ (Análise de 
Justificativa) e PE (Perícia) demandarão autorização prévia para a sua realização, 
devendo ser acompanhados de solicitação médica devidamente justificada.  
 
§1º. Para realização de exames complementares e sessões de fisioterapia é 
necessária a apresentação de pedido médico.  



 

§2º. Os procedimentos odontológicos e ortodônticos identificados na LPO como 
“auditoria” somente serão realizados após a aprovação da perícia odontológica.  
 
§ 3º. As solicitações médicas para a realização dos serviços de saúde terão o prazo 
de validade de 90 (noventa) dias corridos.  
 
§4º. Após o transcurso desse prazo, essas autorizações deverão ser 
obrigatoriamente revalidadas. 
 
Art. 24. Nos casos de comprovada urgência ou emergência, os beneficiários serão 
regularmente atendidos, no entanto, terão o prazo de 72 (setenta e duas) horas, 
contadas da data do atendimento, para providenciar a autorização, sob pena de o 
atendimento ser considerado particular pelo prestador e a COPASA, suas empresas 
subsidiárias e patrocinadas não se responsabilizarem por quaisquer despesas.  
 
Art. 25. Caso a COPASA não autorize a realização do procedimento, é garantido ao 
beneficiário solicitar a realização de junta médica/odontológica para definição da 
autorização, constituída por 3 (três) profissionais, sendo um nomeado pela 
COPASA, outro pelo beneficiário, e um terceiro, escolhido pelos dois nomeados. 
Caso o beneficiário escolha profissional não pertencente à rede prestadora da 
COPASA arcará com o pagamento dos seus honorários. Caso o beneficiário escolha 
profissional pertencente à rede prestadora da COPASA arcará com os percentuais de 
coparticipação que lhes são atribuídos.  
 
Art. 26. Para os atendimentos relacionados com os acidentes de trabalho e suas 
consequências, moléstias profissionais, assim como os procedimentos relacionados 
com a saúde ocupacional, deverá ser observada a regulamentação prevista na 
COPASA, ou em suas empresas subsidiárias e patrocinadas, para a realização do 
atendimento e emissão de Guia sem Ônus.  
 
§1º. Os empregados portadores de Guias sem Ônus, com identificação “em 
processo admissional”, estarão dispensados de apresentar o Cartão de Identificação, 
bem como de assinar qualquer tipo de guia. Será imprescindível, porém, a 
apresentação de documento de identidade oficial, com foto.  
 
§ 2º. O atendimento médico deverá estar restrito aos procedimentos constantes na 
citada Guia. Caso haja necessidade de realização de novos procedimentos, o 
empregado deverá se dirigir ao Ambulatório Médico da COPASA, de suas empresas 
subsidiárias ou patrocinadas com o pedido médico, e solicitar análise e autorização 
para liberação de nova Guia sem Ônus. Os procedimentos não cobertos pela Guia 
sem Ônus serão descontados de acordo com as regras previstas neste 
Regulamento para o custeio do Programa.  



 

§3º. Consultas e exames complementares solicitados na Guia sem Ônus não poderão 
ser realizados em hospitais. Acaso o empregado opte por realizar tais procedimentos 
em hospitais, deverá arcar com as taxas eventualmente cobradas.  
 

CAPITULO X 
DO REEMBOLSO 

 
Art. 27. Será assegurado o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário, com 
assistência à saúde:  
I. nos casos de urgência e emergência, dentro do território nacional;  
II. nos casos de atendimentos eletivos, dentro do Estado de Minas Gerais.  
 
§1º. O reembolso será efetuado de conformidade com os valores praticados nas 
tabelas de subsídios aprovadas pela COPASA, ou por suas empresas subsidiárias ou 
patrocinadas, observado o valor constante da nota fiscal de prestação de serviços e 
os limites da LPC e da LPO.  
 
§2º. As despesas relativas às áreas de acupuntura, fonoaudiologia, psicologia, 
psicoterapia (inclusive realizadas por médicos), terapia ocupacional e psicopedagogia, 
bem como os exames e procedimentos não constantes na LPC para o segmento 
“Baixo Risco”, não serão passíveis de reembolso.  
 
§3º. A solicitação de reembolso das despesas com manutenção de aparelho 
ortodôntico deverá ser acompanhada de nota fiscal específica contendo a descrição do 
tipo de aparelho utilizado pelo beneficiário, bem como cópia do título de especialista 
do ortodontista responsável pelo atendimento.  
 
§4º. O pedido de reembolso deverá ser feito em impresso próprio e encaminhado 
à Copass Saúde até o dia 10 (dez) de cada mês acompanhado da seguinte 
documentação:  
I- se pessoa física: recibo original e cópia contendo o CPF do profissional, data e 
assinatura sob carimbo, número do registro no Conselho de Classe e relatório dos 
procedimentos com respectiva justificativa;  
II- se pessoa jurídica: nota fiscal original e copia, contendo o número de registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, discriminando o código, nome e 
quantidade de procedimentos, bem como justificativa para realização.  
III- todos os demais documentos assinalados do impresso padrão de pedido de 
reembolso.  
 
§5º. O reembolso, em casos de atendimentos eletivos, se sujeitará à observância dos 
critérios de autorização prévia e de solicitação de perícia, conforme codificações 
definidas na Lista de Procedimentos da Copass Saúde (LPC) ou na Lista de 



 

Procedimentos Odontológicos (LPO), e somente será efetivado se cumprida a 
respectiva exigência antes da realização do atendimento.  
 
§6º. Não terá direito a reembolso o beneficiário que utilizar os serviços prestados por 
profissionais e rede credenciada da Copass Saúde.  
 
§7º. No caso de reembolso de procedimento odontológico, se solicitado por 
empregado lotado na região metropolitana de Belo Horizonte, o beneficiário deverá 
dirigir-se à perícia odontológica, de posse do respectivo orçamento, para realização 
da perícia inicial (antes do tratamento) e da final (após o tratamento). No caso de 
empregados lotados no interior do Estado de Minas Gerais, a perícia será realizada 
por amostragem, sendo emitida, nesse caso, Guia sem Ônus para perícia.  
 
§8º Não serão reembolsadas as despesas referentes à montagem de aparelhos 
ortodônticos e de ortopedia funcional odontológica.  
 
§9º Para fins de reembolso do valor do aparelho ortodôntico e do aparelho de 
ortopedia funcional odontológica, somente serão considerados recibos e/ou notas 
fiscais.  
 
§10º. Para solicitação de reembolso de procedimentos realizados em mais de um 
dependente, deverá ser preenchido um formulário de solicitação de reembolso 
“Baixo Risco”, e anexado o respectivo recibo, para cada dependente.  
 
§11º. Somente serão passíveis de reembolso os recibos e notas fiscais cujos 
procedimentos tenham sido realizados nos 2 (dois) meses imediatamente anteriores 
ou no próprio mês de efetivação do reembolso, assegurada a data do protocolo, em 
caso de devolução do documento por falta de algum dado.  
 
§12º. Não terão direito ao reembolso previsto neste Regulamento os dependentes 
indiretos, os aposentados, em qualquer modalidade, os beneficiários de titulares 
falecidos, bem como outros casos previstos em acordos coletivos de trabalho 
celebrados pela COPASA, suas empresas subsidiárias e patrocinadas.  
 
§13º. A COPASA, suas empresas subsidiárias e patrocinadas, poderão admitir outras 
formas de reembolso para os empregados que estiverem prestando serviços fora do 
Estado de Minas Gerais. 
 
§14º. O pedido de reembolso deverá ser solicitado no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias da data do atendimento, observadas as formalidades e documentação 
mencionada nos incisos desse artigo e parágrafos antecedentes, sob pena de 
indeferimento.  



 

CAPITULO XI 
DO CUSTEIO 

 
Art. 28. Os custos dos procedimentos do Programa de Saúde “Baixo Risco”, 
realizados pelos beneficiários, serão pagos pelo beneficiário titular.  
 
§1º. Os custos dos procedimentos realizados pelos beneficiários vinculados 
diretamente à COPASA, às suas empresas subsidiárias e patrocinadas, e de seus 
dependentes diretos serão subsidiados pelas referidas empresas de acordo com 
tabela de subsídios própria, que levará em consideração a sua remuneração e o 
respectivo número de dependentes diretos.  
 
§2º. Somente farão jus aos subsídios os empregados em atividade e os diretores 
vinculados à COPASA, bem como os seus respectivos dependentes diretos.  
 
§3º. O subsídio do Programa de Saúde “Baixo Risco” será definido anualmente, no 
orçamento operacional da COPASA, de suas empresas subsidiárias e patrocinadas, 
para cobertura do Saldo Saúde.  
 
§4º. Os dependentes indiretos não farão jus aos subsídios, sendo que os valores 
decorrentes da utilização do Programa de Saúde “Baixo Risco” serão descontados 
na folha de pagamento do beneficiário titular, conforme definição em acordos 
coletivos de trabalho celebrados pela COPASA, por suas empresas subsidiárias e 
patrocinadas. 
 
§5º. Os beneficiários de titulares falecidos, os aposentados, em qualquer 
modalidade, e seus dependentes, não farão jus aos subsídios e deverão efetuar o 
pagamento nos termos previstos em acordo coletivo de trabalho.  
 
§6º. Os licenciados pelo INSS deverão arcar com os valores decorrentes da utilização 
do Programa de Saúde “Baixo Risco” na forma prevista em acordo coletivo de trabalho. 
 
§7º. A COPASA, suas empresas subsidiárias e patrocinadas poderão criar atos 
normativos internos para regular a forma de custeio, descontos e cobranças.  

 
CAPÍTULO XII 

DA INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 
 

Art. 29. Em caso de inobservância do prazo estabelecido para pagamento dos 
valores devidos ao Programa de Saúde “Baixo Risco”, serão acrescidos juros de 1% 
(um por cento) ao mês, calculados dia a dia, e multa de 2% (dois por cento) sobre o 
débito em atraso. 



 

Art. 30. Em caso de inadimplência, por período superior a 90 (noventa) dias, os 
beneficiários poderão ser suspensos do Programa de Saúde “Baixo Risco”, sem 
prejuízo do direito de requerer judicialmente a quitação do débito com suas 
consequências moratórias.  
 
§1º. O titular será comunicado da possibilidade de suspensão no prazo mínimo de 
10 (dez) dias antes da sua ocorrência, por notificação em aviso de recebimento 
enviada ao endereço cadastral informado à COPASA ou à Copass Saúde quando 
da sua vinculação ao Programa de Saúde “Baixo Risco”.  
 
§2º. Permanecendo inerte, o beneficiário titular e seus dependentes terão o 
atendimento acobertado pelo Programa de Saúde “Baixo Risco” suspenso pelo 
prazo de 180 dias.  
 
§3º. Persistindo o débito após o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, o 
beneficiário e seu grupo familiar serão excluídos definitivamente do Programa de 

Saúde “Baixo Risco”, sem a possibilidade de reingresso. 

CAPÍTULO XIII 
DAS CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO E DA 

SUSPENSÃO 
 
Art. 31. Será cancelada a inscrição do beneficiário na categoria de:  
I- Titular: 
a) Pela perda do vínculo empregatício com a COPASA, ou com suas empresas 
subsidiárias e patrocinadas, exceto em caso de desligamento por aposentadoria;  
b) Pelo seu falecimento.  
c) Nas demais condições previstas em acordo coletivo de trabalho.  
 
II- Dependente:  
a) Pelo cancelamento da inscrição do beneficiário titular ao qual esteja vinculado;  
b) Pelo seu falecimento;  
c) A pedido do titular, desde que a manutenção da sua inscrição não seja obrigatória 
judicialmente.  
d) Pela perda dos requisitos justificadores de sua inclusão no Programa de Saúde 
“Baixo Risco”.  
 
Parágrafo único. O titular poderá solicitar, por escrito, o cancelamento da sua inscrição 
a qualquer momento, o que não extinguirá débitos pendentes, caso existentes.  
 
Art. 32. Poderá o beneficiário ter sua inscrição suspensa por até 180 (cento e 
oitenta) dias ou cancelada quando descumprir qualquer regra estabelecida neste 



 

Regulamento, fraudar o Programa de Saúde “Baixo Risco”, atuar por qualquer meio 
ou forma contra os seus interesses, ou utilizar procedimentos dolosos, a critério da 
COPASA.  
 

CAPÍTULO XIV 
DA VIGÊNCIA 

 
Art. 33. O Programa de Saúde “Baixo Risco” está vigente desde 24 de maio de 1979 e 
vigorará por prazo indeterminado.  
 

CAPÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 34. Este Regulamento foi elaborado considerando as regras existentes e 
disponíveis em diversos normativos, de forma a compilar, em um único 
instrumento, as regras atinentes ao Programa de Saúde “Baixo Risco”.  
 
Parágrafo Único. Qualquer nova deliberação da COPASA, seja por acordo coletivo, 
ou por outro instrumento, ensejará a revisão das regras previstas neste instrumento.  


