
 

 

 

Benefícios AMMG 
 

 

 Biblioteca Virtual 

A Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais utiliza um dos processos 
mais práticos, rápidos e seguros na busca por informações para a educação médica 
continuada. 
Interligada à rede internacional de bibliotecas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o médico associado tem acesso a mais de sete mil títulos de revistas 
disponíveis em todas as especialidades e milhares de artigos gratuitos indexados pelo 
Medline, Pubmed e Lilacs.  

BÔNUS 

Para a compra de artigos não disponíveis gratuitamente e para pesquisas bibliográficas, 
o associado recebe um bônus anual de R$ 900,00 dividido em quotas mensais de 
R$75,00. Os bônus são atualizados mensalmente, expirando em 90 dias. 

SERVIÇOS 
- Busca de artigos científicos  
Permite a cópia de documentos científicos (artigos, teses, capítulos de livros) 
localizados em bibliotecas de qualquer lugar do país e no exterior. 
- Pesquisa bibliográfica 
Proporciona o acesso à literatura produzida em todo o mundo sobre determinado 
assunto através das principais bases de dados: Medline, Pubmed e Lilacs. 
- Alerta bibliográfico 
Envio de alertas online, semanalmente, monitorados pela biblioteca por temas e 
revistas escolhidos pelo usuário sempre que houver novidades em sua área.  
- Assessoria científica em eventos 
É uma proposta de cooperação técnica-científica entre a Biblioteca Virtual da AMMG e 
as sociedades de especialidades médicas. Viabiliza o acesso dos palestrantes aos 
artigos científicos sobre os temas das palestras/mesas/aula, além de ampliar e facilitar 



o acesso dos participantes dos congressos à informação científica, e organização do 
conteúdo científico recuperado. 
- Newsletter 
Rastreador semanal das principais notícias da área médica divulgadas pela imprensa, 
todas com referência de artigos científicos relacionados. 
- Feed de artigos 
Permite acompanhar os novos artigos que deram entrada na base de dados da 
Biblioteca Virtual antecipando as necessidades do associado. 

 
CADASTRO E SOLICITAÇÕES 
Ao se cadastrar no site www.ammg.org.br/bibliotecavirtual o associado receberá um 
login e senha para acessar todos os serviços disponibilizados gratuitamente.  
Mais informações: 3247-1633 ou cdc@ammg.org.br 

 

 Assistência médica  

A AMMG oferece aos seus associados planos de saúde da Unimed com descontos de 
até 30% em relação ao mercado, variando de acordo com o produto, acomodação e 
faixa etária do usuário.  

A aquisição é possível através da parceria entre a AMMG e a Unimed BH, intermediada 
pela Valem Administradora de Benefícios, representada pela Federação Nacional das 
Cooperativas Médicas (Fencom).  

Faça uma simulação no site www.valem.com.br ou entre em contato através do 
telefone (31) 3249 3000 (Belo Horizonte) e 0800 033 6000 (demais localidades).  
 
 

Dúvidas ou informações: (31) 3247-1631 ou relacionamento@ammgmail.org.br 
 
 

 Consultorias  
 

Se você é associado quite na AMMG, você conta com mais um beneficio: 
Consultoria gratuita com profissionais especializados prontos para esclarecer suas 
dúvidas e informações via e-mail ou telefone. 
 
CONSULTORIA JURÍDICA 
Esclarece dúvidas e/ou informações referentes a assuntos relacionados a matérias 
civis, comerciais e penais. 
 
CONSULTORIA CONTÁBIL 



Esclarece dúvidas e/ou informações referentes a assuntos relacionados a escrituração 
de livro caixa, Dmed (declaração de serviços médicos) e declaração de imposto de 
renda. 
 

Mais informações: (31) 3247-1631 ou relacionamento@ammgmail.org.br 
 

 
 
 
 

 Convênios com Escolas 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - IBS 
Amplie seus conhecimentos com desconto de 15% no curso de MBA Executivo em 
Saúde da FGV, especialmente desenvolvido para profissionais da área de saúde que 
desejam aperfeiçoar e reciclar seus conhecimentos em gestão.  
 
O curso é realizado na unidade Cidade Jardim em Belo Horizonte. Matrículas, entrar 
em contato na FGV/IBS através do telefone (31) 2122-3205 ou pelo email 
mbabh5@ibs.edu.br 
 
 
FUMEC 
Descontos de 15% em nove cursos superiores tecnológicos, quatro graduações 
bacharelado e nos cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências Empresariais 
(FACE).  
 
Conheça os cursos disponíveis em www.fumec.br 
 
UNI-BH  
Descontos de 8% em cursos de graduação, exceto Medicina e 25% de descontos em 
cursos de pós-graduação lato sensu.  
 
- Benefício extensivo aos associados quites e seus dependentes.  
- Para matricular-se em qualquer uma das escolas é necessário apresentar, no ato da 
inscrição, sua declaração de sócio quite da AMMG, disponível na Área do associado. 
https://associado.ammg.org.br/login/auth  
Informações: (31) 3247-1631 ou relacionamento@ammgmail.org.br 
 

 
 

 Central de seguros Oregon 
 

Para a sua segurança e tranquilidade no futuro, foi desenvolvida a Central de Seguros 
AMMG, em parceria com a Oregon e Seguros do Médico, responsável técnica do 



serviço. Formada por uma equipe de profissionais com formação técnica especializada 
para orientação e assistência adequada ao médico, garantindo acesso personalizado. O 
benefício é extensivo aos médicos de todo o estado. 

SEGUROS OFERECIDOS 
- Seguro exclusivo do médico. 
- Seguros de vida. 
- Seguro Patrimonial. 
- Planos de previdência complementar. 
- Seguro de automóvel. 
- Consultoria previdenciária e jurídica sobre direitos em seguros. 
 

Mais informações sobre os seguros disponíveis acesse www.segurosdomedico.com.br 
ou através do telefone (31) 3226-5311 ou email 
oregon.ammg@segurosdomedico.com.br 

 
 
 
 

 Folha de Pagamento e Livro caixa 

A AMMG oferece aos seus associados quites, a prestação de serviços contábeis de 
departamento pessoal na elaboração da folha de pagamento de funcionários, 
inclusive, folha de doméstica com o envio de informações pelo  E-social. E também, 
lançamento de livro caixa para o profissional autônomo.  

Todos esses serviços com valores exclusivos para sócios AMMG. Mais praticidade e 
facilidade em suas rotinas administrativas. 

SERVIÇOS DEFINIÇÃO 

Departamento pessoal 

Administração da folha de pagamento com admissão e 
demissão de funcionários, elaboração do contrato de 
trabalho, registros, recibos de pagamentos, recibos de 
férias, cálculo e preenchimento de FGTS, GPS e IRRF, 
preenchimento e transmissão de obrigações acessórias 
(como CAGED, SEFIP, GFIP, RAIS, DIRF), orientação e 
acompanhamento em todas as normas e regras 
contábeis e legais da relação empregado/empregador. 

Folha de doméstica 

Admissão e demissão, elaboração do contrato de 
trabalho, registros, recibos de pagamentos, recibos de 
férias e envio das informações e registros no portal E-
social. 

Livro caixa profissional 
autônomo* 

Escrituração de livro caixa, registro de receitas e 
despesas dedutíveis para apuração de imposto de renda, 



folha de pagamento de até dois profissionais, 
acompanhamento em relação todas as normas e regras 
contábeis e legais do profissional autônomo. 

* Não inclui serviço de declaração de IRPF.  

Para mais informações, entre em contato com o setor de Relacionamento com o 
Associado: 3247-1631 ou relacionamento@ammgmail.org.br 

 

 

 

 Convênio de descontos 
 

A Associação Médica de Minas Gerais trabalha na busca em oferecer aos seus 
associados, serviços e benefícios de qualidade com confiança e solidez. Temos como 
missão realizar parcerias com empresas de diferentes segmentos que sejam referência 
em seu ramo de atuação, proporcionando ao nosso associado um alto padrão de 
atendimento e satisfação. 
 
O convênio de descontos é composto por uma rede de serviços diferenciada e 
exclusiva para associados quites e seus dependentes.  

Fique por dentro: são muitas categorias com descontos exclusivos para você! Acesse e 
confira https://ammg.org.br/?beneficio=clube-ammg-mais  
Para utilizar os descontos, apresente sua declaração de sócio quite da AMMG 
disponível na Área do associado. 
 
Sugestões ou informações: (31) 3247-1631 ou relacionamento@ammgmail.org.br 
 
 
 

 
 
 

www.amdiv.org.br 


