
 
NOTA AOS ASSOCIADOS 

 

Assunto: Revisão contratual da UNIMED  

 
A AUD-TCEPI vem informar que, em vista da iminência da data do 

aniversário contratual do Plano de Saúde Unimed, já no mês de agosto para 
vigência a partir de setembro, que se aproxima, bem como em razão de solicitação 
de uma reunião por parte dos representantes do Plano daquela empresa com a 
nossa Associação vai abrir processo de negociação para tratar do assunto.  

 
A Associação está aberta a sugestões e alternativas por parte de todos os 

associados, vez que não é intenção dessa Diretoria autorizar qualquer percentual 
revisional do contrato, considerando: 

 
 Os reajustes autorizados nos anos de 2018 (10,32%), 2019 (10%) e 

2021(3,6) já acumulam quase 24% nas mensalidades pagas, sendo 
que o aumento em 2019 foi maior do que em 2018, apesar do 
percentual ter sido menor; 

 Os valores do PLAMTA, IAPEP E IR foram reajustados durante todo o 
período. 

 
Contudo,  
 

 Os auxilio-saúde e alimento permaneceram sem nenhuma revisão, 
nesse período de 2018 a 2021, permanecendo nos valores, 
respectivamente de R$1.000,00 e R$2.125,64; 

 Congelamento da gratificação de desempenho e auxilio-qualificação, 
que desde de quando foram criados não foram revisados; 

 O percentual de revisão salarial acumulado concedido aos servidores, 
no período,  não passou de 7%, sem deixa de enfatizar que, em 2020 
não houve revisão e nem haverá em 2021. 

 
Do exposto, verifica-se que os servidores vêm acumulando grandes perdas 

salariais, além de aumentos nos descontos decorrentes de encargos 
previdenciários, imposto de renda e planos de saúde em todo o período, fato que 
vem provocando, de forma acelerada, a perda do poder aquisitivo salarial, tendo 
como consequência, a desmotivação e desequilíbrio do orçamento familiar.    
 

 Outrossim, informa-se que foi solicitado o sinistro (Resultado da diferença 
entre as receitas auferidas pela Unimed decorrente dos valores pagos das 
mensalidades dos associados e a despesa médica decorrente do uso do 
plano com consultas exames, procedimentos médicos etc. acrescido da 
despesa administrativa da empresa), do período referência para revisão 
contratual. Somente após o recebimento dessa informação,  Associação vai se 
reunir com o representante da empresa e posteriormente será realizado uma 
Assembleia Geral com todos os associados para deliberar sobre o tema.  



 
 
 
  
    

 
Aproveito a oportunidade para chamar atenção de todos, no sentido de que 

participem das assembleias realizadas pela Associação, pois as decisões tomadas 
atingem, direta ou indiretamente, a todos os associados.  

 
    
 

 

 
Teresina, 13 de julho de 2021. 

 
JOSÉ DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 

Auditor de Controle Externo 
                                     Presidente da AUD/TCE-PI 

 

 


		2021-07-13T22:09:24-0300
	JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA:41169131387
	Eu sou o autor deste documento




