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REQUERIMENTO 
 

AO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO FASPM 
Informo a Vossa Excelência que tenho interesse em contribuir para o FASPM, conforme o §1º do Art. 
15, da Lei nº 17.169, de 24 de maio de 2012 e autorizo a; 
(    ) Emissão de Boleto Bancário                                   (    ) Desconto em Folha de Pagamento 
Conforme os dados abaixo: 
 

Nome Titular:  
Posto/Grad:  RG: (estado do PR)  
CPF:  Tel/Cel:  OPM (Lotação): 
End. Res: N.: CEP: 
Cidade/UF: E-mail: 
 

Dependente:  (   )Cônjuge (   )Companheira/o (   )Filho menor de 21 anos ou inválido (   )Enteado 
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 

CONTRIBUIÇÂO: 
 Conforme Lei N.º 17.169, de 24 de Maio de 2012: Art. 15. A contribuição em favor do FASPM será considerada de 

caráter facultativo; § 2.º O valor do desconto do FASPM será de 0,5 (meio por cento) do subsídio para o titular; § 3.º O 
valor do desconto do FASPM será acrescido em 0,2 (zero vírgula dois por cento) do subsídio por dependente, limitado 
ao percentual máximo de 2% (dois por cento). 

 Periodicidade de reajuste: a cada alteração do subsídio, do dissídio ou do posto/graduação/referência. 
 Os boletos gerados não serão recebidos após 29 dias do vencimento; não será aceito o pagamento em cheque 

e após o dia de vencimento serão cobrados juros de 0,033% ao dia e multa de 2% 

 

ATENÇÃO!!! 
 Somente assine se estiver ciente das Normas de Aplicação do FASPM e se este formulário estiver preenchido. 
 Fornecer cópia do contracheque, carteira de identidade (RG) do titular e dependentes, do CPF e do 

comprovante de endereço do titular. 
 É obrigatório o cadastro de um e-mail válido. 
 A consolidação da adesão dar-se-á com o processamento do pagamento do primeiro boleto bancário. 
 Há carência de 180 dias para procedimentos eletivos, inexistindo em circunstância de urgência e/ou de emergência. 
 Para Desconto em Folha de Pagamento, a adesão deve ser exclusivamente presencial. 
 **Para adesão por E-MAIL, enviar todos os documentos e este requerimento digitalizados em formato PDF. 

      (  ) Estou ciente das NORMAS DO PLANO DE APLICAÇÃO DO FASPM – 2019, anexo a este 
Requerimento, no qual consta a cobertura assistencial complementar e as exclusões de cobertura.   

 
                       _____/_____/_____ 

 
                                

       ___________________________________ 
                                                                                                                                                         ASSINATURA  

 
 

SECRETARIA FASPM: 
1. Atualizado cadastro FASPM para o 
titular e dependentes no Meta/4; 
2. Adicionado dependência FASPM aos 
dependentes solicitados; 
3. Conferido documentos; 
4. Encaminhe-se para cadastro. 
 

Em ___/___/_____. 
 

_____________________ 
FASPM 

DESPACHO FASPM: 
1. Conferido no sistema; 
2. Cadastro Consignado no PrConsig.; 
3. Cadastro Sistema FASPM; 
4. Arquive-se na Secretaria do FASPM. 
 
Em ___/___/_____. 
 
 

_____________________ 
FASPM 



 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   
 
Dependente:  (   )  Filho menor de 21 anos/inválido  (   )  Enteado  
Nome: 
Data de Nascimento: RG: CPF: 
Nome do Pai:  
Nome da Mãe:  
Tel/Cel:   E-mail:   



NORMAS DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FASPM - 2019 

 

Aprovado na 139ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM, em 9 de abril de 2019. 
 

 
COBERTURA ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR DO FASPM POR MEIO DOS RECURSOS ADVINDOS 
DA CONTRIBUIÇÃO DE 0,5% SOBRE A REFERÊNCIA DO SUBSÍDIO DOS MILITARES ESTADUAIS E 
PENSIONISTAS E DE 0,2% DA RESPECTIVA REFERÊNCIA POR DEPENDENTE, ATÉ O LIMITE DE 2% 
A PARTIR DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM A LEI N.º 17.169 DE 24/05/2012. 

 

 
 A cobertura assistencial complementar, de que trata este Plano de Aplicação, foi elaborada 
considerando-se exclusões do sistema de saúde vigente – SAS (Sistema de Assistência à Saúde), de 
acordo com o Decreto Estadual 8.887/2010 e o Orçamento elaborado pela Secretaria Executiva do FASPM, 
observando-se sobretudo o saldo financeiro existente em 1º de janeiro de 2019 e a expectativa de receitas 
para este ano. 
A abrangência geográfica desta cobertura assistencial complementar limita-se ao estado do Paraná: 
  
1. Cirurgias cardiovasculares, procedimentos hemodinâmicos terapêuticos (angioplastias) e 
embolizações; 
2. Ressonância nuclear magnética e tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (PET-CT); 
3. Próteses e Materiais Especiais não cobertos pelo SAS, inclusive para cirurgia videolaparoscópica, 
videoartroscópica e para tratamento da obesidade, desde que utilizados diretamente no ato cirúrgico; 
4. Taxa de vídeo em cirurgias videolaparoscópicas / videoartroscópicas; 
 
2. EXCLUSÕES DA COBERTURA ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR DO FASPM 
 
1. Tratamento estético, médico e/ou odontológico; 
2. Tratamentos clínicos e cirurgias, exames ou terapias não reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM), e/ou pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e/ou não homologados pelo Ministério 
da Saúde; 
3. Tratamentos clínicos e cirurgias, exames ou terapêuticas consideradas experimentais ou não 
referendados por Medicina Baseada em Evidências; 
4. Especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou pelo Conselho Federal 
de Odontologia (CFO); 
5. Terapias para fertilidade, inseminação artificial ou fertilização in vitro. 
6. Procedimentos e métodos cirúrgicos para controle da fertilidade (vasectomia e ligadura de trompas), 
bem como suas reversões; 
7. Fornecimento de dispositivos ou medicamentos contraceptivos; 
8. Atendimento e cuidado domiciliar por equipe multiprofissional (“Home Care”); 
9. Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética. 
10. Cirurgias plásticas de qualquer natureza; 
11. Cirurgias oftalmológicas para correção de erros de refração; 
12. Fornecimento de equipamentos e/ou medicamentos para tratamento domiciliar de qualquer natureza; 
13. Vacinas em geral; 
14. Quaisquer tipos de transplantes; 
15. Internamento social de qualquer natureza; 
16. Procedimentos cirúrgicos para alteração de sexo; 
17. Despesas extraordinárias realizadas pelo beneficiário internado em instituições contratadas tais como 
telefone, aluguel de televisão, refeições extras ou despesas similares. 
18. Valores previamente ajustados em caráter particular pelo beneficiário com hospitais, médicos ou 
entidades, incluindo-se honorários médico-hospitalares advindos direta ou indiretamente da escolha de 
acomodação hospitalar diferente da prevista no sistema de saúde do servidor. 
19. Remoção simples, pediátrica, neonatal e/ou de alta complexidade por via terrestre, aérea ou aquática. 
 
3. CONDIÇÕES GERAIS 
 
1. Todas as demandas assistenciais são submetidas à análise da Auditoria Médica do HPM/FASPM; 
2. O usuário deverá assinar a guia fornecida, no ato da prestação do serviço, comprovando a execução 
do mesmo, para a conferência e auditagem das faturas encaminhadas pelo prestador do serviço; 
3. O Hospital da Polícia Militar é a Unidade Hospitalar de Referência para a assistência complementar do 
FASPM aos usuários para demandas não cobertas pelo sistema de assistência à saúde do servidor (SAS). 




