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INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO
AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ 59.149.823/0001-26

COPARTICIPAÇÃO

Prezados Beneficiários,
Comunicamos que estão sendo disponibilizados os Extratos de
Utilização de Serviços Médicos, cujos valores de coparticipação
serão descontados em seus holeriths a partir de Abril/19.
Para tanto, seguem algumas informações e orientações sobre o
assunto:
 O acesso ao extrato poderá ser realizado no Portal IMASF
(www.imasf.com.br – área do Beneficiário) ou através do
endereço:
http:portal.imasf.com.br,
por
meio
de
um
cadastramento prévio e único.
 O beneficiário TITULAR terá acesso às informações
detalhadas (serviços e valores individualizados) suas e de
seus dependentes MENORES de IDADE. Quanto aos seus
dependentes maiores de idade e demais inscritos, o acesso
será apenas aos valores totais e por beneficiário.
Obs.:
Em
cumprimento
aos
dispositivos
legais:
Constituição Federal - inciso X - artigo 5; Código Penal
Brasileiro – artigo 154; Código do Processo Penal –
artigo 207 e Código de Ética Médica – artigo 73.
 Os dependentes MAIORES de IDADE e demais beneficiários,
poderão se cadastrar no portal do IMASF, área do
Beneficiário, da mesma forma que os beneficiários TITULARES
para terem acesso aos seus extratos detalhados (serviços e
valores individualizados).

Instruções de Navegação:
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Para o seu 1º acesso
1-clicar em primeiro acesso;
2-digitar cpf e data de nascimento e clicar em validar;
-se os dados estiverem corretos aparecerá seu Nome e se você
tiver um e-mail cadastrado aparecerá este e-mail como usuário;
3-caso queira, altere o e-mail, pois este será seu usuário;
-o usuário deve ser um e-mail válido pois é para este e-mail
que será enviado uma nova senha quando sua opção for Esqueceu
sua Senha?;
4-crie uma senha alfanumérica com no mínimo 6 caracteres e
clique em gravar;
-se aparecer a mensagem “Cadastro Realizado com Sucesso!”,
digite seu e-mail e senha e clique em Efetuar Login.

Para entrar no Portal
1-digitar e-mail e senha e clicar em Efetuar Login;
-leia

atentamente

o

recado

de

Boas

Vindas

e

clique

em

coparticipação para ver os valores referentes aos seus descontos
de coparticipação, lembrando-se que o mês de abril é o primeiro
mês de desconto de coparticipação e que estes descontos se referem
aos serviços utilizados no mês de janeiro;
-se desejar alterar sua Senha, clique em “Alterar Senha”, digite
a senha atual e a nova senha;
-se desejar sair do portal clique em “logout”
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Para Recuperar sua Senha, caso a tenha esquecido:
1-clique em Esqueceu sua Senha?;
2-digite o seu e-mail;
3-clique em enviar.
-uma nova senha de acesso será encaminhada para o e-mail que
você cadastrou ou manteve como usuário;
-ao receber a senha, faço o login com seu e-mail e nova senha e
posteriormente altere sua senha para uma senha de sua
preferência, através da opção “Alterar Senha”;

Atenciosamente.
Direção IMASF
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