PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

QUEM TEM DIREITO
•

Servidores Ativos e Inativos

•

REDA

•

Cargo Comissionado

•

Pessoal à Disposição

E seus dependentes cadastrados na folha de pagamento e conforme a legislação.

EMPRESAS CREDENCIADAS
Assistência Médica
Hapvida – Sistema de Saúde
Site: www.hapvida.com.br
Central de Atendimento –0800-280-9130
Assistência Odontológica
Hapvida – Sistema de Saúde
Site: www.hapvida.com.br
Central de Atendimento – 0800-280-9130
Prodent – Assistência Odontológica
Site: http://www.prodent.net.br/
Central de Atendimento – 0800-772-0909

DATA DE INÍCIO DOS PLANOS
Odontológico – 01 de abril de 2014
Saúde – 01 de maio de 2014

PERÍODO DE CADASTRAMENTO
Odontológico
Hapvida – De 18/03 a 31/03, para atendimento a partir de 01/04.
Até 30/04 não haverá carência.
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Prodent – O servidor receberá em sua residência a partir de abril, a carteira e rede
credenciada e poderá utilizar por 30 dias, gratuitamente. A continuidade do serviço estará
assegurada com o cadastramento do servidor na Prefeitura.
Não há carência.
Saúde
Hapvida – De 18/03 a 06/041 - para atendimento a partir de 01/05.
Até 06/052- para atendimento a partir de 01/06.
Sem carência para cadastramento até 31/05.

Valores
Odontológico
Hapvida – R$ 9,90
Prodent – R$ 9,70

Saúde
FAIXA ETÁRIA

VALOR MÁXIMO PERMITIDO

00 a 18 anos

R$ 80,00 (oitenta reais)

19 a 23 anos

R$ 80,00 (oitenta reais)

24 a 28 anos

R$ 80,00 (oitenta reais)

29 a 33 anos

R$ 80,00 (oitenta reais)

34 a 38 anos

R$ 80,00 (oitenta reais)

39 a 43 anos

R$ 200,00 (duzentos reais)

44 a 48 anos

R$ 200,00 (duzentos reais)

49 a 53 anos

R$ 200,00 (duzentos reais)

54 a 58 anos

R$ 200,00 (duzentos reais)

A partir 59 anos

R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Os valores descritos na tabela representam o valor máximo que o servidor irá desembolsar. O
valor exato está condicionado à remuneração do servidor e à sua idade.
Ex. Servidor acima de 59 anos com salário de até R$ 724,00, a Prefeitura assumirá o valor do
seu plano.
Caso o salário seja entre R$ 724,01 até R$ 1.448,00 o servidor pagará 40% do valor máximo, ou
seja, R$ 160,00.

1,2

Data para entrar em consignação.
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COMO FAZER O CADASTRAMENTO
1. Acessar o sistema diretamente pelo site: www.saudedoservidor.salvador.ba.gov.br ou
através do site: http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/neste caso:
1.1 Acessar “Plano de Saúde do Servidor Municipal”
1.2 Clicar no link: www.saudedoservidor.salvador.ba.gov.br
1.3 Acesse o formulário “Cadastro do Plano de Saúde do Servidor”.
2.0 Digite o seu CPF. (caso você tenha mais de um vínculo, escolha apenas um)
3.0 Todas as suas informações cadastrais contidas no sistema da folha de pagamento
vão aparecer.
4.0 Verifique se todos os seus dados estão atualizados. Atualize-os se necessário3.
5.0 Seu nome deverá estar completo e sem abreviação
6.0 Em caso de dependentes verifique todos os dados observando o preenchimento do
nome completo (sem abreviação).
7.0 Selecione a sua opção e de seus dependentes para os planos médicos e
odontológicos4.
8.0 Anexe copia de documento comprobatório para cada dependente: certidão de
casamento, Declaração de Nascido Vivo (DNV- para nascidos após 2010) ou certidão
de nascimento, ou RG/CPF
9.0 Verifique a sua margem de consignação. A margem está ampliada para 70% do seu
rendimento
10.0 Imprima o formulário em duas vias (uma será sua), verificando se constam os
respectivos valores para os planos Odontológicos e Médico e o numero da adesão.
11.0 Imprima o documento “Termo de Adesão ao Plano”, disponível no site.
12.0 Entregue as duas copias do formulário, o termo de adesão e a copia dos documentos
de seu dependente em seu SEGEP.

EM CASO DE DÚVIDA:
PROCURE O SEU SEGEP.

3

Caso você tenha dependentes, se certifique que eles estão cadastrados na folha de pagamento. Realize o
cadastramento no sistema da folha antes de realizar seu cadastramento no plano de saúde.
4
As opções dos beneficiários dependentes devem, obrigatoriamente, ser as mesmas do seu titular. Ex. Caso o titular
faça a opção para o plano Odontológico Prodent, a opção do beneficiário será a mesma.
Av. Vale dos Barris, 125 – Barris 40080-055 Salvador – BA
www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br

