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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em julho de 2013,  bem como divulgar as 
alterações resultantes da deliberação da última ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA realizada em 23/07/13.  
 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 
ALTERAÇÕES REGIMENTAIS - Divulgamos as alterações implementadas no Regimento Interno, 
resultante da deliberação da última Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23/07/2013: 
Foi aprovado pela Assembleia:  

A) Os aumentos 
1) O aumento em 5,22% (cinco virgula  vinte e  dois por cento)  da correção  praticada de 46,70% para 

51,70%, nos procedimentos médicos da Tabela da AMB 96, a partir de agosto de 2013.  
2) O aumento das mensalidades em 9,04% ( nove vírgula zero quatro por cento) autorizadas pela ANS 
     através do Ofício nº615/2013/GGEFP/DIPRO de 22 de julho de 2013 
3) O aumento do  valor da  consulta, tanto em  consultório  como em ambulatório, de  R$150,00  para  
      R$160,00, a partir de 01/08/2013, conforme observação abaixo: 

O valor das consultas médicas, tanto em consultório como em ambulatório passarão de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) para R$ 160,00 (cento e sessenta reais).  A partir de primeiro de agosto de dois mil e treze o procedimento para o 

atendimento de consultas passará a ter  a seguinte forma: 

-  Médicos conveniados - não será necessário  a retirada da guia SP/SADT – Guia de Serviço Profissional / Serviço 

Auxiliar de Diagnóstico e Terapia, na Pró-Saúde, pois este procedimento será feito pelos médicos conveniados. O valor 

da consulta será de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sendo que o associado pagará para o médico conveniado 50% 

(cinquenta por cento) do valor da consulta, mediante recibo ou nota fiscal fornecido pelo médico e o restante da 

consulta, 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 80,00 (oitenta reais), o médico conveniado enviará à Pró-Saúde, 

pelo sistema TISS, através do site uepg.br/prosaude, no ícone consultas e serviços  para receber no último dia útil do 

mês.  O médico conveniado que não dispõem deste sistema TISS, fica valendo os mesmos procedimentos dos médicos 

não conveniado. 

-  Médicos não conveniados: é necessário fazer a retirada da guia SP/SADT – Guia de Serviço Profissional / Serviço 

Auxiliar de Diagnóstico e Terapia, na Pró-Saúde, ou o envio da mesma por email, à Pró-Saúde, para autorização 

contendo as assinaturas do solicitante e do beneficiário, para  que a mesma receba a autorização da Pró-saúde,  Este 

procedimento deverá ser feito antes da realização da consulta. A guia terá validade por 30 (trinta ) dias. O valor da 

consulta deverá ser pago mediante recibo ou nota fiscal fornecido pelo médico, acompanhado da guia SP/SADT. 

 . 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de junho/13, a PRÓ-
SAÚDE conta com a importância de R$ 186.824,95 em disponibilidade para fazer frente a possíveis 
reembolsos de despesas  médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de          R$ 2.544.042,21 e 
um imobilizado no valor de R$ 540.310,87. 
 
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - a Diretoria vem elaborando e encaminhando ao 
Conselho de Curadores, regularmente, os relatórios financeiros que se encontram a disposição para 
apreciação de todos os associados na sede da PRÓ-SAÚDE. A seguir, é mostrada uma tabela com o 
demonstrativo sintético das receitas, despesas e das aplicações financeiras realizadas no último mês: 

Mês Receita Despesa 

+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária    

Aplicação     Valor de 
Resgate  
Final 

Valor de 
Resg. Pro-
porcional 

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Jun/13 263.540,03 304.086,81 3.450,70 2.727.416,46 2.933.708,03 2.924.477,22 3.887,72 
        

 



VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas 
médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 19.756.309,10 fazendo uma média 
mensal de R$119.735,21. 
 
MENSAGEM AO ASSOCIADO 
Já a partir de 01/08/2013, estará disponível em nosso Site, a nova formatação onde poderão ter acesso os 
nossos associados além dos itens com as formatações anteriores, a diversos itens novos, como: 

 consulta de rede credenciada  
consulta dos estabelecimentos credenciados para atendimento médico, como: clínicas, hospitais, laboratórios, 
médicos, etc.  

 consulta do corpo clínico da rede credenciada  
consulta dos profissionais médicos (corpo clínico) da rede credenciada.  

 consulta de extrato de serviços realizados  
consulta do extrato de serviços realizados pelos beneficiários do plano de saúde PRÓ-SAÚDE UEPG.  

 segunda via de boleto  
emissão da segunda via do boleto de cobrança bancária com código de barras (formato pdf/acrobat reader).  

 informe imposto de renda  
consulta do informe de imposto de renda dos beneficiários do plano de saúde PRÓ-SAÚDE UEPG.  

 recibo de pagamento  
recibo de pagamento dos beneficiários do plano de saúde PRÓ-SAÚDE UEPG.  

Opções para credenciados: 

 transmissão faturas eletrônicas (tiss-xml)  
transmissão/upload de faturas eletrônicas padrão tiss-xml.  

 consulta situação para atendimento  
consulta situação dos beneficiários do plano de saúde PRÓ-SAÚDE UEPG para atendimento.  

 consulta notas fiscais  
consulta/relatório para emissão de notas fiscais.  

 consulta protocolos faturas tiss-xml  
consulta de protocolos das faturas eletrônicas (tiss-xml) transmitidas pelo prestador.  

 consulta pagamentos sintético  
consulta sintética dos pagamentos efetuados à rede credenciada, inclusive com respectivos impostos.  

 consulta pagamentos analítico  
consulta analítica dos pagamentos efetuados à rede credenciada.  

 consulta de glosas.  
consulta das glosas de faturas médicas efetuadas pelo plano de saúde.  

 informe de imposto de renda.  
informe anual de pagamentos e retenções (imposto de renda, csll, cofins e pis/pasep) efetuadas pelo plano de saúde 
à rede credenciada.  

 grf - guia de remessa de faturas.  
download da grf - guia de remessa de faturas (capa de lote).  

 guia de consulta.  
download guia de consulta (pdf).  

 guia de honorário.  
download guia de honorário (pdf).  

 guia de internamento frente.  
download guia internamento (pdf).  

 guia de internamento verso.  
download guia internamento verso (pdf).  

 guia resumo internamento frente.  
download guia de resumo internamento frente (pdf).  

 guia resumo internamento verso.  
download guia de resumo internamento verso (pdf).  

 guia sadt frente.  
download guia sadt frente (pdf).  

 guia sadt verso.  
download guia sadt verso (pdf).  

 digitação de faturas web  
digitação de faturas web (consultas).  

  
A partir do Boletim anterior (nº 45), a Pró-Saúde está concedendo o espaço abaixo em seus Boletins, para 
que os associados utilizem com a finalidade de relatar fatos de interesse de nossa comunidade. 

                     
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE (42) 3224-9108 
(deixe seu recado que voltamos a falar com você). 

http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confcredenciadouepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confcredenciado2uepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confextratouepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confboletouepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confiruepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confboletopagouepg
http://www.pscardnet.com.br:7777/pls/utils/uepg/document_api.upload
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confautorizadoruepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confnotasfiscaisuepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confrfuepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confpagosinteticouepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confpagouepgc
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confglosauepg
http://www.pscardnet.com.br/reports/rwservlet?confircreduepg
http://www.pscardnet.com.br/grf_uepg.jpg
http://www.pscardnet.com.br/guia_consulta_uepg.pdf
http://www.pscardnet.com.br/guia_honorario_uepg.pdf
http://www.pscardnet.com.br/guia_internamento_uepg.pdf
http://www.pscardnet.com.br/guia_internamento_verso.pdf
http://www.pscardnet.com.br/guia_resumo_internamento_uepg.pdf
http://www.pscardnet.com.br/guia_resumo_internamento_verso.pdf
http://www.pscardnet.com.br/guia_sadt_uepg.pdf
http://www.pscardnet.com.br/guia_sadt_verso.pdf
http://www.pscardnet.com.br/forms/frmservlet?config=login_web_uepg

