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Aos  

SETORES DE RECURSOS HUMANOS 

Secretarias Municipais, Superintendências, Institutos e Fundações. 

 

 

COMUNICADO 001/2021 SMA/DSGP  
 
 

 
1. ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO PMF-COMCAP COM O SC SAÚDE: Pelo presente informamos, 
que o Termo de Convênio que permitia aos servidores da PMF e COMCAP a utilização da rede de 
atendimento disponibilizada pelo SC SAÚDE SERÁ ENCERRADO NO DIA 29/08/2021, atendendo a 
orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). 

 

2. NOVO PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DA PMF E COMCAP: Cumpridas as orientações 
do TCE-SC, e considerando a importância de proporcionar um suporte à saúde dos servidores e seus 
dependentes, a PMF promoveu uma licitação a fim de dar continuidade ao benefício, através do Pregão 
Presencial Nº028/SMA/DSLC/2021. O vencedor do pleito foi a HAPPYMED PLANO DE SAÚDE LTDA, 
contratada em 02/07/2021 que, a partir de 30/08/2021, passará a atender aos servidores (ativos e 
inativos) e seus dependentes, da PMF e COMCAP. Todos que estiverem inscritos no atual plano de 
saúde em 29/08/2021, terão a transferência automática para o novo plano. 

 

3. ENTREGA DOS CARTÕES: Os cartões que permitirão o acesso a rede credenciada estarão 
disponíveis no andar térreo do edifício da PMF, situado à rua Conselheiro Mafra, 656, centro, no horário 
de 8 às 18 horas, conforme cronograma já divulgado, que deverá ser respeitado, comparecendo cada 
um no dia agendado para sua letra. Os cartões só poderão ser entregues ao titular do plano, que 
deve comparecer portando documento de identificação, com foto. 

Todos os beneficiários podem ativar o uso do plano, independente da retirada do cartão de 
beneficiário (carteirinha), através da central de atendimento ao cliente, pelo fone 48 3220 0864, bem 
como pelo link https://materiais.vemserhappymed.com.br/pmf. 

 

IMPORTANTE: Como medidas de prevenção ao COVID-19, evitando concentração de grandes públicos, 
foi estabelecido um cronograma de entrega de seus cartões Happymed, conforme a letra inicial do nome 
do titular do plano de saúde, que deverá ser respeitada, atendendo as normas sanitárias em vigor. 

 

4. CANCELAMENTO DO PLANO: Caso o beneficiário titular não faça a ativação do plano HAPPYMED 
pelos canais disponíveis e/ou não retire as suas carteirinhas para utilização do plano e/ou não faça 
nenhuma consulta ou atendimento de urgência na rede credenciada até o dia 27/11/2021, poderá solicitar 
o cancelamento do plano, impreterivelmente até essa data, com direito a ressarcimento das mensalidades 
pagas. 

https://materiais.vemserhappymed.com.br/pmf
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5. CUSTOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM A HAPPYMED: 
O custo das mensalidades para titulares e dependentes SERÁ O MESMO COBRADO ATUALMENTE: O 
titular paga de acordo com sua faixa salarial e R$ 60,00 por cada dependente. A cobrança de 
coparticipação de 30% dos custos de consulta (com limite de R$20,00) e exames realizados fora do 
ambiente hospitalar (com limite de R$120,00). As demais despesas serão de 30% do valor referência 
segundo a última tabela CBHPM, com fator redutor de 30%. Não haverá cobrança de coparticipação dos 
gastos decorrentes de internações hospitalares, em quarto coletivo, quando forem acima de 12 horas.  

 

6. NOVAS ADESÕES AO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM A HAPPYMED: Informamos que 
serão aceitas novas adesões, LIVRE DE CARÊNCIAS, os servidores da PMF e da COMCAP que fizerem 
a adesão, impreterivelmente, até o dia 28/09/2021. Após essa data, novas adesões estarão sujeitas ao 
cumprimento das carências regulamentares: 300 dias para partos a termo (observando a SM ANS Nº 
25/2012); 180 dias para os demais casos; 24 horas para casos de urgência e emergência. 

 

7. REDE DE ATENDIMENTO: A rede de atendimento está disponível para consulta pelo site 
http://portal.happymed.com.br/PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp e está sendo expandida e 
ampliada diariamente.  

 
Para maiores esclarecimentos, pelo fone 48 3220 0864. 
 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 
RAFAEL DE LIMA 

Matrícula: 55.938-5 

Diretor do Sistema de Gestão de Pessoas 
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