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RESOLUÇÃO Nº 307

de 02 de dezembro de 1987

      
REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA,
HOSPITALAR, À MATERNIDADE, DE
EXAMES  EM  LABORATÓRIOS  DE
ANÁLISES  CLÍNICAS,  DE  RAIO-X  E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

     

Artigo 1.º A CAIXA prestará, facultativamente, na forma da letra “a”, item II, do artigo 2.º da Lei n.º 
2.232, de 02 de janeiro de 1960, aos beneficiários mencionados no artigo 2.º desta Resolução, 
assistência médica em geral, obedecidas as normas aqui mencionadas.

Artigo 2.º Os beneficiários, denominação adotada para designar os que terão direito aos benefícios
da assistência médica em geral, são os seguintes:

I – Beneficiário Titular:

a) mutuários;

b) pensionistas

II – Beneficiário Dependente

a) cônjuge ou, na falta desta, companheira regularmente inscrita;

b) filhos ou tutelados menores de dezoito (18) anos ou inválidos;

c) (Revogado Lei n.º 2635/2009)

 § 1º  Os filhos dos beneficiários titulares com idade entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) anos
gozarão dos benefícios dispostos nos artigos subsequentes. 

 Conforme redação dada pela Resolução nº 002/2000 de 21 de 14 de março de 2000.

§ 2º  Os funcionários da CAIXA e seus filhos menores de dezoito (18) anos farão jus a assistência
médica, respeitadas as limitações constantes nesta Resolução.

§ 3º Quando da existência de ex-cônjuge do mutuário, a Caixa de Pecúlios observará os termos do
acordo ou sentença homologada pelo Poder Judiciário no ato da Separação Judicial ou Divórcio,
quanto a Assistência à Saúde em geral  oferecida pela Autarquia. No caso de omissão, a Caixa
outorgará os benefícios previstos nesta Resolução à atual cônjuge ou à companheira regularmente
inscrita. (Conforme redação dada pela Resolução nº 001/1997 de 21 de 07 de novembro de 1997)
– Ver Lei n.º 2.635/2009
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Artigo 3.º A prestação dos benefícios enumerados no artigo 1º desta Resolução será outorgada por 
intermédio de prescrição manuscrita por médicos, hospitais, clínicas e laboratórios credenciados 
ou não.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 002/2018 de 12 de dezembro de 2018.

Artigo 4º A CAIXA não prestará qualquer dos benefícios de que trata esta Resolução, nos casos de
acidente no trabalho.

§1º  O  mutuário  que  obtiver,  através  de  informação  falsa,  qualquer  desses  benefícios,  será
responsabilizado pelas despesas que houver provocado, independentemente das penalidades que
lhe possam vir a ser aplicadas pelo Conselho Administrativo da CAIXA;

§2º O total das despesas advindas do “Caput” deste artigo será saldado, parceladamente ou não, na
forma estabelecida pela Superintendência e através de desconto em folha de pagamento.

Artigo 5º A CAIXA prestará os benefícios de que trata esta Resolução nos casos de isolamento e de
tentativa de suicídio.

Artigo 6º O beneficiário, vítima de agressão não provocada e para a qual não concorreu e da qual
resultarem lesões corporais, poderá ser beneficiado com a assistência de que trata esta Resolução.

§ único Em qualquer época, contudo, positivada a sua culpa ou responsabilidade, poderá a CAIXA
ressarcir dos gastos efetivados, na forma permitida em lei ou regulamento.

        SEÇÃO II – DA INSCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Artigo 7º Após o período de carência de 01 (um) ano, os mutuários e seus dependentes passarão a
gozar da assistência médica prestada pela CAIXA, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos
nesta Seção.

Artigo 8º Para  efeitos  de  inscrição  dos  beneficiários  designados  nesta  Resolução,  será
necessário:

I- a prova dos dados pessoais  e de outros elementos necessários  ou úteis  à
caracterização da qualidade do beneficiário titular;

II- qualificação  individual  com  a  respectiva  documentação,  prova  do  vínculo
jurídico  –  econômico  com  o  beneficiário  titular  e  outros  elementos
necessários ou úteis à caracterização da qualidade de dependentes.

Artigo 9º A  condição  de  beneficiário  comprovar-se-á  por  intermédio  de  carteira  de
identificação expedida pelo setor  competente da CAIXA, onde constarão os principais  dados do
beneficiário titular e de seus dependentes regularmente inscritos.
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Artigo 10º Para a inscrição dos dependentes com idade entre dezoito (18) e vinte e quatro (24)
anos  será  necessária,  além  do  requerimento  dirigido  à  Superintendência,  a  apresentação  de
declaração de dependência econômica e estado civil de solteiro.

Artigo 11º Em  se  tratando  de  filho  maior  inválido  beneficiário  titular,  são  documentos
essenciais para a sua inscrição.

a) requerimento dirigido à Superintendência;

b) termo de curatela respectivo;

c) três (03) laudos médicos de inspeção firmados por médicos credenciados na CAIXA, que atestem
as condições de saúde do examinado e os motivos que indiquem o estado de incapacidade geradora
da invalidez.

§ 1º Para fins do “caput” deste artigo, a CAIXA expedirá guias de consulta para a especialidade da
doença juntamente com três (03) formulários, onde constarão quesitos que venham a facilitar ao
máximo a formação de convencimento sobre o real estado físico ou mental do examinado, ficando a
critério da CAIXA a formulação de quesitos suplementares.

 § 2º As inscrições, quando deferidas em caráter temporário, obrigarão o requerente a renovar os
laudos em sua época própria, sob pena de cancelamento dos direitos.

§ 3º  A invalidez a que alude o “caput” deste artigo somente terá aplicação quando for na área
mental, excluídos os casos de invalidez física.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/2003 de 05 de novembro de 2003.

Artigo  12º  Os  pedidos  de  inscrição  dos  menores  sob  tutela  dos  beneficiários  deverão  ser
protocolados  perante  a  CAIXA  e,  necessariamente,  instruídos  com os  respectivos  documentos
expedidos pelas autoridades competentes e certidão do procedimento que originou a tutela.

§ 1º          As inscrições dos menores somente serão mantidas nos prazos estipulados por lei ou
no documento da tutela, podendo a CAIXA diligenciar a qualquer momento a sua persistência,
fazendo  cessar  a  prestação  da  assistência  médica  nos  casos  em  que  restar  evidenciado  o
descumprimento das obrigações assumidas pelo responsável do menor.

§ 2º Anualmente, o responsável pelo menor inscrito deverá apresentar à CAIXA declaração quanto à
manutenção da tutela e prova de dependência econômica do tutelado em relação a mutuário ou
pensionista, sob pena de suspensão dos benefícios deferidos e de outras sanções previstas em lei;

§3º  A obrigatoriedade da apresentação dos documentos mencionados no parágrafo §  2º  deste
artigo estender-se-á às inscrições, deferidas anteriormente a esta Resolução, dos menores sob
guarda e responsabilidade dos mutuários e pensionistas.

 Artigo 13º (Revogado pela Lei n.º 2.635/09)
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Artigo 14º (Revogado pela Lei n.º 2.635/09)

SEÇÃO III-DA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Artigo  15º A  CAIXA  prestará  assistência  médica  aos  beneficiários  em ambulatório  e  através  de
médicos credenciados.

§  único  Aos  funcionários  da  CAIXA  e  seus  dependentes,  como  também  aos  dependentes  dos
beneficiários titulares situados na faixa etária compreendida entre dezoito (18) e vinte e quatro
(24) anos será concedida assistência médica mediante o pagamento do valor do serviço prestado,
respeitadas as tabelas e convênios vigentes.

Artigo 16º O quadro dos médicos credenciados será fixado anualmente, no mês de janeiro, pelo
Conselho  Administrativo  e  será  proporcional  ao  número  de  atendimentos  ocorridos  no  mês
anterior, em cada especialidade.

Artigo 17° O credenciamento e o descredenciamento de médicos será de exclusiva competência do
Conselho Administrativo.

Artigo 18º Após organizado o quadro de entidades e dos médicos credenciados e preenchidas as
vagas, será afixado edital em locais de fácil acesso aos beneficiários para conhecimento geral.

§ único  Os médicos e as entidades que não fizerem parte do edital, muito embora tenham feito
parte do quadro do ano anterior, serão considerados automaticamente descredenciados.

Artigo 19º Quando, durante o ano ocorrer vaga no quadro que venha a prejudicar o andamento dos
serviços  de  assistência  médica  poderá  o  Conselho  Administrativo  promover  o  imediato
preenchimento, credenciamento médico da respectiva especialidade.

Artigo 20º Uma vez credenciado, o médico obriga-se a atender os beneficiários da CAIXA na forma
prescrita nesta Resolução, em seu consultório ou nos hospitais, quando chamado.

Artigo 21º O médico que deixar de atender as normas desta Resolução poderá ser suspenso ou
descredenciado a qualquer tempo, sem que lhe caiba indenização ou pagamento, a não ser aquele
decorrente dos serviços prestados.

Artigo 22º O pagamento dos honorários profissionais devidos aos médicos credenciados obedecerá
aos preços da tabela adotada pelo Conselho Administrativo.

Artigo 23º Os beneficiários terão direito à consulta médica, na condição de livre escolha, que será
autorizada mediante guia fornecida pela CAIXA ou outra forma que melhor atenda aos interesses da
Administração.

Artigo 24º Os demais serviços de assistência médica que não os de consulta propriamente dita serão
autorizados mediante expedição de guia fornecida pela CAIXA, quando procedidos de prescrição
médica  que  contenha,  obrigatoriamente,  além  dos  elementos  de  identificação  do  paciente,
diagnóstico que permita verificar se os serviços requeridos estão previstos nesta Resolução e nas
respectivas tabelas.
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§  único  –  A solicitação  de  guia  para  a  realização  de  fisioterapia  deverá,  obrigatoriamente,  vir
acompanhada de prescrição de médico credenciado nas especialidades de ortopedia e neurologia,
sendo que para inalação por qualquer especialidade médica, em impresso próprio fornecido pela
Autarquia e em quantidade não superior a cinco (05) sessões por guia. Após este número, ficará
sujeita à perícia médica.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/2003 de 05 de novembro de 2003.

  

      SEÇÃO IV-DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Artigo 25º Aos beneficiários a CAIXA prestará assistência hospitalar através de estabelecimentos
devidamente credenciados ou conveniados.

Artigo  26º  O  credenciamento  dos  hospitais  será  de  competência  exclusiva  do  Conselho
Administrativo,  que  poderá  credenciar  tantos  estabelecimentos  quantos  julgue  necessário  ao
perfeito desenvolvimento dos respectivos serviços.

Artigo 27º Os serviços hospitalares a serem prestados serão exclusivamente aqueles constantes nas
respectivas tabelas dos hospitais e observadas as limitações contidas nesta Resolução.

Artigo 28º  A hospitalização será concedida através de guia gratuitamente expedida pela CAIXA,
mediante prescrição firmada por médico, credenciado ou não.

Artigo 29º  Em caso de emergência, ocorrido fora do horário normal de expediente da CAIXA, o
estabelecimento hospitalar poderá aceitar a hospitalização a critério do médico que a determinar,
condicionando  o  interessado  a  assinatura  de  termo  de  responsabilidade  em  que  se  obrigue  a
apresentar a respectiva guia de internamento no prazo de quarenta e oito (48) horas ou a responder
pelas despesas que vier a provocar.

Artigo 30º A hospitalização será feita em quarto do tipo enfermaria ou similar, correndo por conta
do beneficiário a despesa decorrente da diferença por internamento em classe superior, a qual será
por ele paga diretamente ao hospital.

§ único Em se tratando de hospitalização em classe superior àquela prestada pela CAIXA, a diferença
das despesas com os honorários médicos será de responsabilidade dos beneficiários.

Artigo 31º O internamento para tratamento cirúrgico será concedido mediante prescrição firmada
por médico credenciado ou não e  desde que a intervenção cirúrgica  seja realizada em hospital
credenciado.

Artigo  32º  A CAIXA  pagará  o  total  das  despesas  decorrentes  das  internações  para  tratamento
cirúrgico, isentando o beneficiário de qualquer responsabilidade.

Artigo 33°   A CAIXA não cobrirá os gastos advindos dos materiais utilizados na implantação de
marca-passos e substituição de peças, fio de Dackrown, placas de platina e próteses em geral, como
também não serão emitidas guias e nem terão direito a reembolso as cirurgias plásticas estéticas,
pontes de safena, facectomia com implantação de lente intraocular e correção de miopia.
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§ único As guias para cirurgias plásticas reparadoras codificadas entre 42.03.001-3 até 42.03.023-4 e
54.01.000-4 até 54.18.999-3, constantes da Tabela da Associação Médica Brasileira (AMB), verão
1992, serão obrigatoriamente avaliadas e autorizadas pela Perícia Médica da CAIXA.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/2000 de 25 de fevereiro de 2000.

Artigo 34º As despesas decorrentes das cirurgias de vasectomia e laqueadura serão autorizadas
mediante prescrição firmada por médico credenciado ou não.

Artigo 35º O pedido de internamento para tratamento clínico deverá ser precedido de prescrição
médica, da qual constatará o nome do paciente e diagnóstico.

Artigo 36º Nos casos de internamento para tratamento clínico, a CAIXA se responsabilizará por até
cinco  (05)  dias,  sendo  que,  após  este  prazo,  as  despesas  decorrentes  ocorrerão  por  conta  do
beneficiário, permitido o seu parcelamento, a critério da Superintendência, através de descontos
em folha de pagamento.

§  único  Internado  o  beneficiário  para  tratamento  clínico,  o  prazo  para  que  o  mesmo  seja
transformado em cirúrgico será de quinze (15) dias. Esgotado este prazo, sem que exista diagnóstico
do médico responsável observar-se-á o procedimento disposto no “caput” deste artigo.

 Conforme redação dada pelo artigo 9º da Resolução nº 001/20003 de 05 de novembro de
2003.  Doravante  todas  as  guias  para internação para tratamento  clínico,  deverão ser
objeto  de  requerimento  pelo  beneficiário  titular  ou  seu  procurador,  constando  a
autorização para desconto em folha de pagamento, no caso de se constatar na respectiva
fatura hospitalar excesso no prazo de cinco(5 dias).

Artigo  37º  Ocorrendo o falecimento do beneficiário  no período de internação para  tratamento
clínico, a CAIXA absorverá as despesas advindas do prazo de quinze (15) dias e, em havendo saldo
devedor, este será descontado do pecúlio instituído.

§ único  Quando o valor das despesas com o tratamento clínico for superior ao pecúlio devido, o
resíduo do débito será descontado de eventual pensão deixada pelo beneficiário, no percentual de
dez por cento(10%) do benefício em seu valor líquido.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 004/1999 de 26 de outubro de 1999.

Artigo 38º O prazo para internação em unidades psiquiátricas que adotem a tabela da A.H.E.S.P. ou
A.M.B. será de cinco (05) dias, cujas despesas ficarão sob a responsabilidade da CAIXA.

§ único  Fica estabelecido o prazo máximo de trinta (30) dias para a internação de que trata o
“caput” deste artigo e desde que apresentadas as respectivas prorrogações.

Artigo 39° Em se tratando de unidade psiquiátrica que adota a tabela do I.N.A.M.P.S, o prazo para
internação será de quinze (15) dias, sendo o total das despesas absorvido pela CAIXA.

§ único Após o prazo mencionado e diante das prorrogações subscritas por profissionais habilitados,
o paciente poderá permanecer internado até noventa (90) dias, devendo receber obrigatoriamente
alta hospitalar.
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Artigo 40º  Para novo período de internação deverá ser observado o prazo de sessenta (60) dias
entre a data da última internação e a nova solicitação.

Artigo 41º Em casos excepcionais, desde que acompanhado de diagnóstico médico e por solicitação
da Superintendência,  o Conselho Administrativo poderá autorizar  a  internação antes dos prazos
retromencionados.

Artigo 42º  Os beneficiários titulares serão responsáveis pelas despesas excedentes, que lhe serão
descontadas quando não pagas diretamente à CAIXA, através de folha de pagamento.

Artigo 43°  Fica autorizada a expedição de guias para pagamento pela CAIXA de até no máximo
cinco(05)  curativos,  necessários  para  qualquer  tipo  de  tratamento  em  hospital  devidamente
credenciado.

§único Necessitando o beneficiário de novos curativos, a CAIXA, desde que apresentada a requisição
médica, pagará as despesas, que serão descontadas do responsável em folha de pagamento.

Artigo 44º Fica criado o serviço de visita hospitalar, o qual será executado por funcionário designado
pela Superintendência e mediante normas previamente estabelecidas.

Artigo 45º  Não terão direito à assistência prevista nesta Seção os beneficiários dependentes com
idade compreendida entre dezoito(18) e vinte e quatro (24) anos, nem os funcionários da CAIXA e
seus dependentes, mesmo que regularmente inscritos.

               SEÇÃO V-DA ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE

Artigo 46º A assistência à maternidade será prestada em estabelecimento hospitalar credenciado,
sem necessidade de a solicitação ser subscrita por médico pertencente aos quadros da Autarquia,
observada a sistemática adotada pela CAIXA.

Artigo 47º A assistência à maternidade fornecida pela CAIXA será concedida à mutuária, a cônjuge
do mutuário ou, na falta desta, à companheira regularmente inscrita, bem como à filha menor do
beneficiário titular quando solteira.

§ único Em se tratando de filha menor solteira, as despesas havidas com a assistência à maternidade
serão pagas pela CAIXA e, posteriormente, descontadas dos beneficiários titulares.

Artigo 48º Não terão direito aos benefícios mencionados nesta Seção as filhas dos funcionários da
CAIXA e dos beneficiários dependentes com idade entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) anos.
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SEÇÃO VI-DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E SERVIÇOS DE IMAGEM

Conforme redação dada na Resolução n.º 002/2018 – de 12 de dezembro de 2018

Artigo 49º Os institutos de radiologia, os laboratórios de análises clínicas e as entidades prestadoras
de serviços médicos credenciados na CAIXA deverão ser sediadas, obrigatoriamente, nos municípios
de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande.

Artigo 50º Mediante prescrição firmada por médico credenciado ou não, a CAPEP-SAÚDE fornecerá
guia para exames em laboratórios de análises clínicas e de serviço de imagens.

- Conforme redação dada na Resolução n.º 002/2018 – de 12 de dezembro de 2018

§  único  A CAIXA  não emitirá  guia  e  não  se  responsabilizará  pelo  pagamento de  despesas  com
“cheek-up”, ainda que sob prescrição médica.

Artigo 51º  Somente serão permitidos os exames cuja nomenclatura conste das tabelas adotadas
pela CAIXA.

Artigo 52º Os beneficiários poderão utilizar-se dos serviços de laboratório de análises clínicas e de
Raio-X pertencente aos hospitais credenciados.

Artigo 53º  O faturamento das despesas efetuadas com os laboratórios será mensal e a conta de
cada  credenciado  deverá  vir  instruída  com  a  primeira  via  da  guia  expedida,  acompanhada  da
respectiva prescrição médica.

Artigo 54º O credenciamento ou descredenciamento dos laboratórios de análises clínicas e de Raios-
X será de competência do Conselho Administrativo.

Artigo 55º A assistência prevista nesta Seção estender-se-á aos filhos maiores dos beneficiários
titulares aos beneficiários da CAIXA e seus dependentes, desde que regularmente inscritos.

       SEÇÃO VIII-DA EXPEDIÇÃO DE GUIAS

Artigo 56º  Toda e qualquer prestação da assistência de que trata esta Resolução estará sujeita à
apresentação da carteira de identificação do beneficiário titular, autorização prévia representada
por  guia  expedida  pela  CAIXA  ou  qualquer  outra  forma  que  melhor  atenda  aos  interesses  da
Administração.

§ único  Paga a taxa e preenchidos os demais requisitos estabelecidos pela CAIXA, a cônjuge do
mutuário  ou,  na  falta  desta,  a  companheira  regularmente  inscrita,  poderá  solicitar  carteira  de
identificação própria que a habilitará a fazer uso da assistência em geral.

Artigo 57º Os beneficiários titulares da CAIXA serão isentos do pagamento da taxa criada para a
assistência médica em geral.
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§ 1º A emissão de guias, quando solicitamos em favor do beneficiário dependente, fica condicionada
ao recolhimento no ato de taxa correspondente a dez por cento (10%) do valor da consulta paga
pela CAIXA, excluídos os casos de emergência;

§2º  Em se tratando de filho maior inválido, as despesas correspondentes aos laudos médicos de
inspeção de saúde correrão por conta do beneficiário titular,  facultado o desconto em três (03)
parcelas mensais.

  Ficam isentos  do  pagamento  da taxa  de  assistência,  os  dependentes  dos  beneficiários
titulares, assim compreendidos:

 a) filhos ou tutelados menores de dezoito (18) anos de idade e os inválidos;

 b) os menores colocados sob guarda e responsabilidade, por termo expedido pelo   Poder Judiciário;
e

c) os cônjuges ou companheiros (as), regularmente inscritos na Autarquia.

Conforme redação dada pela Resolução nº 003/2000 de 14 de março de 2000.

Artigo 58º A taxa de assistência será paga no ato da retirada da guia e, em hipótese alguma será
devolvida após seu recolhimento.

Artigo 59º As guias terão validade por trinta (30) dias, a contar da data de sua expedição.

§ único  Esgotado o prazo de validade sem que tenha sido utilizada, a guia perderá o seu valor
devendo ser devolvida na Seção competente para posterior cancelamento.

Artigo 60º  Os beneficiários em geral poderão requisitar, de forma gratuita, quatro (04) guias de
consulta médica por ano.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/2003 de 05 de novembro de 2003.

§1º Ultrapassado o número estabelecido no “caput” deste artigo, a autorização ou não de consulta
será do serviço de perícia médica, sempre acompanhada de justificativa.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/1996 de 21 de junho de 2006.

§  2º  Os  casos  excepcionais  serão  regulamentados  pela  Superintendência,  mediante  laudo
circunstanciado pela perícia médica.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/1996 de 21 de junho de 2006.

§3º As guias para exames tidos como complementares da consulta médica e as de diagnósticos por
imagem  ou  não  poderão  ser  requisitadas  mediante  a  apresentação  de  solicitação  médica  por
profissional credenciado, em impresso com timbre da “Caixa” desde que contenha a justificativa e o
código da doença do beneficiário, sujeitas a autorização do médico-perito.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/2003 de 05 de novembro de 2003.
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§  4º  Os pedidos  de  exame considerados  de  alto  custo  serão  avaliados,  obrigatoriamente,  pelo
serviço de perícia da Caixa para autorização prévia.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/1996 de 21 de junho de 2006.

§ 5º Os casos omissos serão avaliados e decididos pela Superintendência, colhido sempre o parecer
do médico-perito.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/1996 de 21 de junho de 2006.

§ 6º Mensalmente, a Superintendência apresentará ao Conselho Administrativo, quando solicitado,
relatório circunstanciado do movimento havido no serviço de perícia médica da “Caixa”.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 004/2000 de 04 de abril de 2000.

§ 7º Todo e qualquer pedido superior ao número de consultas mencionado no “caput” deste artigo
será  cobrado  cinquenta  por  cento  (50%)  do  valor  do  serviço  solicitado,  ficando  isentos  deste
pagamento os beneficiários titulares.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/2003 de 05 de novembro de 2003.

§8º  Os  beneficiários  em  geral  poderão  requisitar  guias  de  consulta  médica  para  a  mesma
especialidade ou mesmo médico de trinta (30) em trinta(30) dias, considerado retorno antes deste
período e sujeitas ao recolhimento do valor determinado no artigo 4º desta Resolução.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 001/2003 de 05 de novembro de 2003.

Artigo 61º As guias serão retiradas pelos próprios beneficiários ou terceiros portadores da carteira
funcional, de identificação da CAIXA e outros documentos, a critério da Administração.

Artigo 62º Para médicos credenciados na especialidade de Pediatria somente serão expedidas guias
para menores até quinze(15) anos de idade.

Artigo 63°  Não serão concedidas guias para consulta médica nos casos de atestado para justificação
de falta ao serviço, licença, aposentadoria ou transferência de seção de trabalho.

Artigo 64º A competência para citação de taxas de assistência, variáveis em conformidade com os
tipos e preços dos serviços prestados, será do Conselho Administrativo.

          SEÇÃO VIII-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo  65° Os  novos  mutuários  somente  começarão  a  gozar  dos  benefícios  de  que  trata  esta
Resolução após doze (12) meses de ininterrupta e efetiva contribuição.
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Artigo 66º  Não terão direito aos benefícios de que trata esta Resolução os beneficiários que, por
qualquer motivo, tiverem suspensas as suas contribuições para os cofres da CAIXA ou que estejam
cumprindo penalidade aplicada pelo Conselho Administrativo ou pela Superintendência.

Artigo 67º A CAIXA não se responsabilizará pelo fornecimento de sangue aos beneficiários, o qual
deverá ser devolvido em espécie durante o período de internamento, porém arcará com a aplicação
do teste HTLV III, na ordem de cinquenta por cento (50%).

§ único Nos casos das despesas decorrentes com a aplicação de sangue e dos outros cinquenta por
cento (50%) do teste HTLV III virem embutidas nas faturas hospitalares, os beneficiários poderão
pagá-las diretamente à CAIXA ou através de desconto em folha de pagamento (redação dada pela
Resolução nº 312/88).

Artigo 68° A CAIXA concederá tratamento, inclusive internamento, que requeira agulhamento de
radium, radioterapia, contactoterapia, cobaltoterapia e quimioterapia.

Artigo  69°   Facultativamente,  a  CAIXA  reembolsará  as  despesas  efetuadas  diretamente  pelos
beneficiários, nos casos de atendimento por médicos, hospitais e entidades não credenciadas, desde
que comprovado o caráter de urgência ou (e) o risco de vida iminente, mesmo ocorrido fora da
jurisdição de atendimento da Autarquia.

 Conforme redação dada pela Resolução nº 002/1999 de 19 de outubro de 1999.

§ 1º Para o reembolso, o interessado deverá apresentar requerimento dirigido à Superintendência
da CAIXA, anexando a documentação original com a discriminação minuciosa e individualizada de
cada serviço prestado, bem como o recibo de quitação dos mesmos;

§2º Nenhum reembolso será devido nem autorizada expedição de guias para os casos mencionados
no artigo 33 da presente Resolução.

Artigo  70º A  competência  para  examinar  os  pedidos de reembolso  será  exclusiva  do Conselho
Administrativo, observadas as tabelas adotadas pela CAIXA.

   SEÇÃO IX-DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 71º Os casos omissos ou não previstos nesta Resolução ficarão a critério da Administração da
CAIXA, observada a legislação vigente.

Artigo 72º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário;

Publique-se e Registre-se.

Santos, 02 de dezembro de 1987.
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