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SEguro dE VidA Em grupo  
ApólicE complEmEntAr

Conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, assinado pela Cemig e entidades sindicais, foi 
criada uma comissão para propor alterações nas condições do Seguro de Vida em Grupo dos empregados 
da Companhia. 

Durante as negociações, foram realizadas reuniões para ouvir propostas das entidades. A Cemig fez a 
apresentação técnica do seguro, esclareceu dúvidas e enviou toda a documentação necessária para as 
referidas entidades. Apesar das tratativas, não foi apresentada nenhuma nova proposta que permitisse 
mudança no texto atual. Sendo assim, os trabalhos da comissão se encerraram, mantendo-se o modelo 
existente.

A Companhia tem cumprido seu compromisso de pagar integralmente o custo da apólice complementar. O 
prazo se encerra em 31/03/2016. Após esta data, os aposentados que não entregaram o Termo de Adesão não 
farão mais parte dessa apólice. Em caso de sinistro, os beneficiários do seguro não farão jus ao recebimento 
de indenização, referente a esta apólice complementar. 

Como forma de possibilitar o possível retorno à apólice complementar, a Seguradora aceitará que os 
aposentados que não aderiram à apólice, até o dia 31/03, entreguem o documento em um momento futuro. 
Para tanto, será necessário que o aposentado interessado preencha o Termo de Adesão, juntamente com 
o Formulário DPS – Declaração Pessoal de Saúde, cuja aceitação na apólice ficará condicionada à análise 
técnica por parte da Seguradora.

É importante ressaltar que não há obrigatoriedade de aderir ou permanecer na apólice complementar. Caso 
o segurado já o tenha feito, ele poderá solicitar o seu cancelamento/exclusão a qualquer momento. Nesse 
caso, não mais poderá retornar a referida apólice.

A tutela antecipada referente à ação movida pelo Sindicato foi suspensa pelo TRT em 17/03/2016, por meio 
de mandado de segurança impetrado pela Cemig, portanto prevalecem as condições do modelo em vigor.

Cl
as

sif
ica

çã
o:

 P
úb

lic
o 

m
ar

ço
/2

01
6 

- C
E

Informações e esclarecimentos adicionais, favor contatar Iara/Ione, pelos 
telefones: (31)3506-3360 / (31)3506-4725 

e-mails: iaraleao@cemig.com.br ou galan@cemig.com.br.


