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DAS CONSULTAS:  

• Haverá coparticipação desde da primeira consulta no valor correspondendo hoje a R$ 

19,77 

OBS: As consultas só poderão ser marcadas com médicos na área de abrangência da São 

Francisco – Araraquara. 

DOS EXAMES DE BAIXO E ALTO CUSTO: 

• Baixo custo: Não há limite. Análises Clínicas (Laboratoriais), Audiometria, 

Eletrocardiograma, Eletroencefalograma Convencional, Endoscopia Digestiva, Raios-x 

e Ultra-sonografia. 

• Alto custo: Não há limite. Ex. a) Angiografia, b) arteriografia, c) eletroencefalograma 

prolongado, d) potencial evocado, e) polissonografia e mapeamento cerebral, f) 

tomografia computadorizada, g) ressonância nuclear magnética, h) medicina nuclear, i) 

densitometria óssea, j) laparoscopia diagnóstica, k) ecocardiograma uni e bidimensional 

inclusive com dopler colorido, l) eletrocardiografia dinâmica (holter), m) monitoração 

de pressão arterial, n) litotripsia, o) radiologia com contraste e intervencionista, p) 

cineangiocoronariográfica, q) videolaringoestroboscopia computadorizada, r) 

videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica, s) oxigenoterapia hiperbárica, t) endoscopias 

que não podem ser realizadas em regime ambulatoriais, u) eletromiografia, 

eletroneuromiografia. 

DAS INTERNAÇÕES: Sem limites 

U.T.I – Até 365 dias por ano de contrato. 

DOS BENEFÍCIOS QUE AINDA AGREGAM O PLANO: 

• Pronto atendimento – 24 horas, com clínicos e pediatras, Policlínicas nas especialidades 

de (Acupuntura, alergia, cirurgia plástica, clinico geral, dermatologia, endocrinologia, 

homeopatia, neurologia, neurocirurgia, pediatria, psiquiatra e oncologia). 

FARMÁCIA: Medicamento com desconto na Rede Droga Vem. 

HOSPITAL: Beneficência Portuguesa de Araraquara. 

DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELO PLANO: 

• Check up, tratamento odontológico, psicólogos, fonoaudiólogos, transporte aéreo 

médico, RPG (Redução Postural, Global), acidentes do trabalho conforme cláusula 8ª 

das exclusões. 

PLANO COBRE AINDA: 

• Procedimento cardíaco, Ortese e Prótese-relacionado ao ato cirúrgico. 

DAS CARÊNCIAS GERAIS 

24 horas para acidentes pessoais; 

30 dias para consultas e exames de baixo custo; 

90 dias para fisioterapias e procedimentos ambulatoriais; 

300 dias para partos e suas consequências; 

180 dias para internações de casos clínicos, cirúrgicos urgente, exames de alto custo e casos de 

saúde mental. 
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PODE PARTICIPAR DO CONVÊNIO: 

• Os associados do SISMAR 

• Titulares: funcionários da Prefeitura Municipal 

DEPENDENTES: 

• CÔNJUGE: de o usuário titular, o companheiro (a) de o usuário titular. Como tal 

designado (a) por escrito forma da lei Orgânica da Previdência Social, o companheiro 

(a) de o usuário titular, na forma da Lei 9278/96 (União Estável em vigor). 

• FILHOS: (as), naturais ou adotivos (as), solteiros (as) até 21 (vinte e um) anos de idade 

incompletos, ou até 24 (vinte e quatro) anos quando estudantes universitários 

devidamente comprovados. 

• TUTELAS: Os(as) tutelados (as), com o respectivo termo de tutela nos limites de idade 

do item acima. 

PREÇOS E ACOMODAÇÕES (POR USUÁRIO): 

• ACOMODAÇÕES: Plano Standart – apartamento coletivo de 02 leitos. 

              Plano Executivo -  apartamento privativo com direito a acompanhante. 

 

FAIXA ETÁRIA PLANO STANDART PLANO EXECUTIVO 

00 a 18 R$ 139,13 R$ 222,46 

19 a 23 R$ 152,14 R$ 243,32 

24 a 28 R$ 173,84 R$ 278,08 

29 a 33 R$ 191,24 R$ 305,93 

34 a 38 R$ 226,04 R$ 361,53 

39 a 43 R$ 260,79 R$ 417,15 

44 a58 R$ 294,96 R$ 471,68 

Acima de 59 anos R$ 590,10 R$ 943,69 

Plano coração INCLUSO INCLUSO 

Resgate INCLUSO INCLUSO 

 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
(titular e dependentes) 

RG 

CPF 

CERTIDÃO DE CASAMENTO OU DECLARAÇÃO DE CARTÓRIO 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS 

DECLARAÇÃO DE FACULDADE (FILHOS COM 21 ANOS) 

FICHA SISMAR 

 


