GOVERNO
DO MARANHÃO
Secretaria de Estado da Gestão Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP
Núcleo de Assistência dos Servidores Públicos Do Estado do Maranhão – NASSP

REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE DEPENDENTES – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FUNDO DE
BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - FUNBEN
MANIFESTO MINHA OPÇÃO PELA ADESÃO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO E CUSTEADA PELO FUNBEN
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
1. NOME:____________________________________ 1.2. CPF: ___________1.3. RG: ______________1.4. DATA NASC:__/__/__
1.5. ESTADO CIVIL: ______________2. ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:______________________ 3. CARGO/FUNÇÃO:_________________
4. ENDEREÇO: ___________________________________________4.1. CEP: ______________4.2. CIDADE: _________________
4.4 TEL: RESID.______________ CEL._____________ 4.5. EMAIL:________________________
⃝ CARGO EFETIVO
⃝ CARGO EM COMISSÃO
⃝ CONTRATADO LEI Nº 6.915/97
Declaro estar Ciente do que dispõe a Lei nº 7.374/1999 alterada pela lei 10.878/2018
1.

2.

3.

4.

5.
6.

A assistência à Saúde fica condicionada à adesão ao Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão – FUNBEN, nas seguintes condições:
A assistência à saúde será custeada com alíquota de 3% calculada sobre o salário-contribuição do segurado ativo, dos proventos e da pensão, observado o
valor máximo de contribuição de R$ 420,00, acrescida de 1% (um por cento) para cada um dos dependentes inscritos, calculada sobre a mesma base de
calculo do segurado.
O segurado ativo que passar a servir, a qualquer título, em outra entidade fora do âmbito dos Poderes estaduais, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, ou que for investido em mandato eletivo ou que passar a perceber seus proventos por meio de ente previdenciário diverso ao do Regime Próprio
do Estado do Maranhão, poderá optar por fazer jus à assistência à saúde, devendo este promover o recolhimento da sua contribuição e da contribuição
patronal ao FUNBEN, no prazo estabelecido no art. 16 da Lei 10.878, DE 04 DE JULHO DE 2018.
A assistência à saúde compreende a prestação de serviços médicos ambulatoriais, hospitalares de média e alta complexidade, odontológicos e outros
serviços relacionados à saúde, prestados por meio de instituições credenciadas, contratadas na forma prevista na Lei, ou por corpo técnico próprio,
devidamente criado por lei, observadas as coberturas definidas nos contratos firmados junto a essas instituições e empresas, bem como os regulamentos e
editais publicados. (Redação dada pela LEI Nº 10.878, DE 04 DE JULHO DE 2018).
CARÊNCIA
4.1. Para a Assistência à Saúde não se exige Carência:
4.1.1. do segurado ativo, do aposentado e do pensionista que já descontam para o FUNBEN quando da publicação da Lei nº 10.079/2014;
4.1.2. dos dependentes dos segurados que venham a ser inscritos até 60 (sessenta) dias da data da publicação da Lei nº 10.079/2014;
4.1.3. do servidor efetivo que, aprovado em concurso público, faça opção no momento de sua posse, para contribuir ao FUNBEN ou em até 30 dias
após a sua posse;
4.1.4. do filho recém-nascido, de servidor já contribuinte do FUNBEN há mais de 90 dias, quando a solicitação de inclusão de dependente for feita
em até 30 dias a contar do nascimento com vida;
4.1.5. do filho adotado, de servidor já contribuinte do FUNBEN há mais de 90 dias, quando a solicitação de inclusão de dependente for feita em até
30 dias a contar da sentença constitutiva do vinculo, na forma do art. 47 da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990;
4.1.6. do pensionista que já era contribuinte como dependente do FUNBEN, por mais de 90 dias, sem prejuízo da mudança da alíquota do desconto,
se a solicitação for feita no momento do requerimento da pensão;
4.1.7. do servidor aposentado que já era contribuinte do FUNBEN, quando servidor da ativa, por mais de 90 dias, se a solicitação for feita no
momento do requerimento de aposentadoria;
4.1.8. do servidor comissionado que, no momento da posse, faça opção para contribuir ao FUNBEN ou em até 30 dias após esta;
4.2. É exigido carência de:
4.2.1. 24 horas para os atendimentos de urgência e emergência;
4.2.2. 60 (sessenta dias) para consultas ambulatoriais eletivas, exames e procedimentos odontológicos;
4.2.3. 90 (noventa dias) para cirurgias e internações do segurado e inativo e seus dependentes e do pensionista;
4.3. Ao segurado que optar pelo retorno à prestação da assistência à saúde, após exclusão opcional da contribuição ao FUNBEN, será exigido o prazo de
carência que trata o item 4.2.
4.4. Qualquer interrupção voluntária na contribuição vertida à assistência à saúde implicará a submissão dos prazos de carência previstos no item 4.2.
4.5. O disposto no item 4.2. não se aplica ao segurado ativo, ao aposentado e ao pensionista que nunca tenha contribuído para o FUNBEN, desde que
este recolha a sua contribuição bem como a contribuição patronal do período máximo de carência no momento da solicitação de inclusão;
Consideram-se dependentes dos segurados, para fruição dos serviços da assistência à saúde, os definidos no art. 11 da Lei Complementar nº 73 de 4 de
fevereiro de 2004.
EXCLUSÃO
6.1. O servidor ativo, o aposentado e o pensionista que não desejar permanecer vinculado à assistência à saúde deverá se manifestar pela exclusão do
desconto da contribuição do FUNBEN, mediante requerimento em formulário específico;
6.2. O requerimento deverá ser protocolado na Unidade Setorial de Recursos Humanos do órgão ou entidade de exercício do servidor, que providenciará
a sua imediata exclusão do sistema de pagamento, com vigência correspondente a data do protocolo do requerimento;
6.3. A opção referida no item anterior implica a exclusão de todos os dependentes inscritos;
6.4. A partir da data da opção pela exclusão, o segurado e seus dependentes e o pensionista não poderão utilizar a assistência à saúde de que trata a Lei
nº 7.379/1999 e suas alterações;
6.5. Em caso de uso indevido, será cobrado do segurado ou do pensionista o valor integral dos procedimentos realizados com base na tabela constante
do contrato celebrado com a instituição credenciada conforme regulamento;
6.6. Ficará suspensa a utilização dos serviços prestados pelo FUNBEN ao segurado, pensionista ou dependente que deixar de comparecer a
procedimento de perícia final, quando previamente agendado pelo prestador credenciado;
6.7. A suspensão dos serviços a que se refere o item anterior fica restrita à mesma especialidade a qual o segurado, pensionista ou dependente deva
proceder com procedimento de perícia e findar-se-á após sua efetiva realização.
________________, _____ de __________________ de ________________.
___________________________________________
Assinatura do Requerente
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