
                                                                                                                                                               
 

PLANO DE SAÚDE SULAMÉRICA 

 

 

O plano de saúde utilizado atualmente pelo SENAR é o SulAmérica Saúde, plano referência no mercado, 

com cobertura nacional com quem temos mais de 20 anos de parceria.  

 

O plano cobre todos os procedimentos obrigatórios, conforme determinação da ANS e é disponibilizado 

para o SENAR na modalidade Básico e Especial: O plano na modalidade Básico possui 

acomodação de enfermarias e o plano na modalidade Especial possui rol de cobertura ampliado e 

acomodações em quartos.  

 

A contribuição para o plano é mensal, descontada em folha de pagamento, sem coparticipação, conforme 

tabela de valores abaixo discriminada:  

 

PERCENTUAIS DE DESCONTOS 

DE 1 A 3 

SALÁRIOS 

BÁSICO R$  1.002,83 
10% 

R$  100,28 

ESPECIAL R$  1.436,21 R$  143,62 

DE 3 A 6 

SALÁRIOS 

BÁSICO R$  1.002,83 
20% 

R$  200,57 

ESPECIAL R$  1.436,21 R$  287,24 

ACIMA DE 6 

SALÁRIOS 

BÁSICO R$  1.002,83 
30% 

R$  300,85 

ESPECIAL R$  1.436,21 R$  430,86 

 

Formulário de inclusão do plano: Caso deseje aderir ao plano o formulário deverá ser preenchido e 

enviado para o Rh, inclusive o original.  

 

Caso tenha dependentes, deverá encaminhar documento de identificação e comprovação 

certidão de casamento ou união estável, no caso de cônjuge.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 
Carências: Nele você poderá verificar qual o prazo para realização de exames e consultas.  

 



                                                                                                                                                               
 
Portaria 012-2019: Os percentuais aplicáveis para desconto no plano de saúde, vigentes atualmente. 

Lembrando que o valor é referente a cada pessoa inclusa no plano.   

 

 

Caso desejo realizar a portabilidade, você deverá acessar o Site da ANS no 

endereço https://www.ans.gov.br/gpw-beneficiario/ , e preencher os campos solicitados. Ao final do 

processo, será gerado um relatório que deverá ser enviado para o RH, juntamente com o 

formulário de Adesão e documento de identificação do dependente.  

Guia de Planos - Principal - ANS 

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Guia 

ANS de Planos de Saúde - 1.14.1 ... 

www.ans.gov.br 

 

PS: Anualmente ocorrem negociações para aplicação de reajuste do plano de Saúde. Atualmente 

nosso mês base de reajuste é dezembro.  



                                                                                                                                                               
 

PLANO ODONTOLÓGICO SULAMÉRICA 

 

 

O seguro de saúde odontológico, oferecido aos colaboradores do SENAR atualmente é o SulAmérica 

Odonto, que conta com ampla rede credenciada de profissionais especializados para cuidar de sua saúde 

dental! 

  

O plano disponibiliza para o SENAR 4 (quatro) modalidades: Básico, Especial, Clássico e Executivo, e a 

contribuição para o plano é mensal, descontada em folha de pagamento, conforme tabela de valores abaixo 

discriminada:  

 

 

 

Formulário de inclusão no plano: Caso deseje aderir ao plano o formulário deverá ser preenchido e 

enviado para o Rh, inclusive o original.  

 

No SulAmérica Odonto não há limite de dependentes e é possível incluir pais, namorado(a), noivo(a),tios, 

tias, primos, avó, irmão. 

 

 

 

 

 

 


