COMUNICADO

A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS – ASTEC, neste ato representada por sua Presidente KELLE RAMOS RÉSIO, por meio
deste informa e esclarece os associados os seguintes pontos quanto ao Plano de Saúde/UNIMED:
Inicialmente informamos que a UNIMED via Oficio nº. 495/2020-GDC
datado de 22 de outubro de 2020, informou à ASTEC quanto ao índice de reajuste a ser aplicado
sobre valor pago pelo plano de saúde Unimed Palmas, referente ao contrato CPS nº 222208000 e
222303200.
Informando, a ASTEC que o reajuste anual seria no percentual de 4,29%, a
ser aplicado a partir do 1º de dezembro de 2020, e o citado reajuste está em conformidade com as
normas e parâmetros legais previstos para os ‘Contratos Coletivos’ de adesão.
Esclareceu, ainda que o percentual de reajuste foi calculado conforme os o
cálculo de sinistralidade e o índice inflacionário, assim chegou ao índice de reajuste a ser aplicado
aos contratos de Plano de Saúde, no importe de 4,29%, a partir de 12/2020.
Contudo, foi informado pela UNIMED, que em conformidade com Decisão
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em função da pandemia pelo COVID 19 o reajuste
do plano de saúde está temporariamente suspenso. Os valores correspondentes serão cobrados
posteriormente, conforme critérios a serem definidos pela ANS.
Assim, diante do expediente enviado pela UNIMED, a Diretoria da ASTEC,
de forma imediata oficiou a operadora com o fim de solicitar uma revisão e renegociação quanto ao
índice a ser aplicado no reajuste anual das mensalidades do Plano de Saúde, contudo até a presente
data não houve resposta a solicitação feita pela associação.
Desta feita, diante do cenário, cumpre a essa Diretoria, informar as
associados da ASTEC, que haverá reajuste ao plano de saúde, referente ao contrato coletivo por
adesão com a UNIMED Palmas, e que o mesmo deverá ser no importe de no 4,29%, a partir de
12/2020, conforme informado pela UNIMED via Oficio nº. 495/2020-GDC datado de 22 de outubro
de 2020.
É o que tinha para informar.
Atenciosamente

KELLE RAMOS RÉSIO
Presidente da Associação dos Funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - ASTEC

