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FEBRAFITE:
RUMO AO FUTURO

E

sta edição do “AFFEMG Notícias” registra um evento marcante na vida da
Entidade nacional que congrega as Associações do Fisco Estadual de todos
os Estados brasileiros. Estamos falando do processo sucessório na Direção
da FEBRAFITE e, por conseguinte, da despedida dos dois maiores líderes
classistas dos últimos anos: Lirando Jacundá e Roberto Kupski. Figuras extraordinárias no
cenário de luta e defesa dos Servidores Públicos, em especial, dos Auditores Fiscais.
Ao longo de seus 26 anos, a FEBRAFITE registrou momentos extremamente significativos para o Fisco Estadual brasileiro. São inúmeras conquistas no exercício da boa luta,
w que orientaram importantes deliberações.
com a notável capacidade de antever ameaças
Enfim, a Federação tornou possível, em nível nacional, a comunhão dos ideais classistas,
unindo as Associações de todos os Estados brasileiros. Em grande parte, devemos creditar
o mérito de tudo isso ao trabalho incansável do Lirando, fundador e dedicado artesão da
FEBRAFITE ao longo de todos esses 26 anos e ao Kupski que, com o seu talento, carisma e
inteligência, conduziu a Federação por 8 mandatos consecutivos. Aos líderes que se afastam, o nosso “até breve!”.
A nova Diretoria eleita, encabeçada pelo dinâmico Juracy Soares, colega Auditor
Fiscal do Ceará, toma posse em momento crítico para o país, num cenário de grave crise
política, econômica e social, supressão de direitos dos Servidores Públicos e perturbadoras
ameaças no horizonte do Fisco, como a Reforma da Previdência, a Reforma Tributária e a
Terceirização da Fiscalização.
A AFFEMG, representada pela Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, eleita Vice-Presidente da Federação, estará a postos, plenamente
envolvida nas lutas do Fisco Estadual. Será incansável na defesa da carreira, das atribuições
exclusivas dos Auditores Fiscais, na valorização da função e no fortalecimento da Instituição.

Pec DA LIBERAÇÃO - REUNIÃO NA ALMG

Desde 2012, tramita na Assembleia Legislativa, Proposta de Emenda Constitucional para alterar o art. 34
da CE, que trata da liberação de Servidor eleito para presidir Entidade de Classe. Na atual Legislatura, o
tema consta da PEC 01/2015, cuja Comissão Especial é presidida pelo Deputado Celinho, do Sintrocel. No
último dia 21, a convite do Deputado, Sindicatos e Associações de Servidores se reuniram na ALMG para
discutir a Emenda, construir uma proposta que elimine as travas impostas no atual texto constitucional e
viabilize a liberação do Servidor eleito para dirigir sua Entidade.

Assistência Jurídica
prestada aos Associados
pela BHVA Advogados
Desde 2004, a prestação da assistência jurídica especializada colocada à disposição dos Associados vem sendo
efetuada pelo Escritório Borges, Hasenclever, Vasconcelos, Alves Advogados Associados. Além do atendimento no próprio
escritório, o advogado André Rocha está à disposição dos Associados no 7º andar da sede, em Belo Horizonte, no período
de 13 às 17 horas, nas terças e quartas feiras.
Ao longo de treze anos, são 2.721 Associados com
processos em curso em 1134 demandas judiciais distribuídas
e 129 procedimentos extrajudiciais. Em 2017, foram efetuados 202 pagamentos em virtude de êxito nas respectivas
demandas. São 450 Precatórios formados, dos quais 300 individuais e 150 em grupo, além das inúmeras Requisições de
Pequeno Valor.
As demandas são predominantemente coletivas, porém
há situações específicas de interesse do Associado que são tratadas em ações individuais. Todas, no entanto, são pertinentes às
relações funcionais do Associado, Servidor Ativo ou Aposentado e
do Pensionista, com os órgãos da Administração Pública.
As ações de grupos tratam dos seguintes temas: assistência médica do Ipsemg; contribuição dos Aposentados
descontada no período de 2000 a 2004; recebimento de boa-fé; Conta-reserva/Gepi; atualização da Gepi de Pensionistas;
Gepi integral; gratificação de comissionamento; Isenção de IR;
opção remuneratória; prêmio de produtividade; quinquênio
cheio; posicionamento e reposicionamento na carreira; teto
constitucional remuneratória; verbas retidas e da URV. As ações
coletivas e individuais avulsas somam 128 processos. Como se
vê, todas as ações versam sobre créditos de natureza alimentar.
A defesa dos direitos dos Associados na sua relação
com o poder público é um dos pilares da ação da AFFEMG,
como dispõe o inciso II, do artigo 3º de seu Estatuto Social.
Para isso a Entidade coloca à disposição do Associado uma assistência jurídica de excelência, assumindo as custas processuais, honorários, perícias e eventuais despesas de instrução
do processo, inclusive a sucumbência se houver.
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Entidades do Fisco participam de reunião da Frente em
Defesa da Previdência com o Presidente do Senado

O

presidente do Senado
Federal, Eunício Oliveira
(MDB-CE), recebeu representantes de Entidades de Servidores, no dia 27 de fevereiro.
A FEBRAFITE foi representada pela Vice-Presidente mineira, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá. O Senador Paulo
Paim (PT-RS), presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito da Previdência e
o Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP),
presidente da Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Previdência Social – que
conta com 150 parcerias de Associações de
Servidores Públicos e de centrais sindicais –
também estiveram presentes na reunião.
O tema do encontro foi a PEC
287/16, que trata da Reforma da Previdência. Na oportunidade, os dirigentes
agradeceram ao presidente Eunício a suspensão das votações em virtude o decreto
de intervenção Federal no Rio de Janeiro.
Questionado sobre a tramitação da PEC, o
presidente Eunício afirmou que neste ano
não haverá reforma e destacou que a pauta
da Previdência ficará para os candidatos
à Presidência da República. “Como presidente do Congresso Nacional, e isso consta
no decreto da Presidência, nenhuma PEC
tramitará enquanto houver a intervenção”.
Ele esclareceu que não poderá haver qualquer tramitação da proposta este ano. Caso
aconteça de tramitar, deverá voltar ao estágio inicial, pois será considerada inválida”.
Os dirigentes das Entidades reiteraram que a Previdência não é deficitária
e o problema do setor é de gestão, fiscalização e o combate à sonegação, por isso,
são favoráveis a uma reforma, mas não
nos moldes desta que estava tramitando
na Câmara dos Deputados. Para eles, a
suspensão da tramitação vai proporcionar
uma discussão mais ampla e realista.
“No momento em que o governo
federal estava tentando vender uma ilusão
de que ia suspender a intervenção e voltar
à discussão da reforma, o Senador Eunício
foi fundamental, dizendo que não tramitaria a reforma da Previdência em hipótese
nenhuma no Congresso Nacional”, elogiou
o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Todos os participantes agradeceram a atuação dos parlamentares presentes à reunião e reiteraram que continuarão
mobilizadas até as eleições.

A constatação do Deputado relator
No dia 12 de março, o relator da reforma da Previdência, Deputado Federal Arthur Maia, criticou a comunicação adotada
pelo governo federal para informar a população sobre o assunto e disse que o governo não possui votos para aprovar a reforma no
Congresso.“Estamos falando de um governo que não foi eleito pelo voto popular. Que assumiu depois de um impeachment e é alvo
de algumas acusações. Esse governo não tem os 308 votos necessários. O próximo presidente, em início de mandato, com certeza
terá o capital político necessário”, disse.

Não tem rombo, Previdência precisa de boa gestão
A CPI do Senado provou que não há déficit na Previdência. O que existe é muita sonegação, fraude e desvio de recursos,
praticado pelo próprio governo federal, como no caso da Desvinculação das Receitas da União – DRU, por meio da qual 30% dos
recursos são livremente desviados para o governo federal gastar como quiser. O enorme desemprego com a Reforma Trabalhista,
que reduziu as contribuições previdenciárias, são fatores se refletem gravemente sobre as receitas da Previdência, e ainda têm os
efeitos da má administração.
No caso dos Servidores Públicos, o maior problema são os desvios, como o que aconteceu no fiam de 2013, quando 3,2
bilhões do Fundo Previdenciário foram desviados pelo governador Anastasia para cobrir rombo no Tesouro Estadual.

Reunião da frente mineira
No dia 05 de março os Coordenadores da
Frente Mineira em Defesa da Previdência
Social se reuniram para discutir futuras
estratégias de resistência. As Entidades
permanecem mobilizadas contra novas
tentativas do governo que possam retirar
direitos e conquistas dos trabalhadores e
dos Servidores Públicos.

mobilização PELA MANUTENÇÃO DO VETO
Na tarde do dia 15 de março, Auditores Fiscais da Receita Estadual, liderados por suas
Entidades, AFFEMG e Sindifisco-MG, fizeram mobilização na ALMG contra o “trem
da alegria” na SEF. O Governador Fernando
Pimentel, orientado pelo Secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, vetou os artigos
50 a 55 da Proposição 23.882/17. Nas razões
do veto, além do vício de origem, já que a
proposta não é do Poder Executivo, o governador aponta a ilegalidade do provimento
derivado, matéria até sumulada no STF.
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Conselho Deliberativo da
FEBRAFITE se reúne em Fortaleza

o período de 14 a 16
de março, o Conselho
Deliberativo se reuniu
em Fortaleza para a
primeira Assembleia Geral Ordinária de
2018 e reunião dos planos de saúde. A
AFFEMG esteve representada pelo Diretor-Presidente, Sinval Pereira da Silva e
pela Diretora Financeira Adjunta, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá.
Pela FUNDAFFEMG, participou a Assessora, Fátima Thaer Jounis.
O primeiro dia dos trabalhos
foi dedicado aos planos de saúde de
autogestão. As 13 Operadoras debateram temas técnicos que afetam os
planos, como a Resolução Normativa/
ANS nº. 430; o Compartilhamento de
Risco; convênio FEBRAFITE/Bio Care,
partilhas de receitas tributárias e convênios com Droga Raia e Drogasil.
Desde 1998 a FEBRAFITE coordena o Convênio de Reciprocidade
entre as treze Entidades Filiadas, o que
permite a atenção à saúde aos Associa-

dos e familiares fora do respectivo Estado de origem. Essa realidade impulsionou a criação do FEBRAFITE Saúde,
plano próprio da Federação, que visa
atender as Associações que ainda não
constituíram seus próprios planos de
autogestão. Além da coordenação da
reciprocidade, a Federação representa
as Entidades em ações junto à ANS, no
Congresso Nacional, e ainda promove

o aprimoramento profissional dos administradores, realizando seminários
técnicos.
No dia 15, o Conselho colocou em discussão os temas da política
classista: Reforma Tributária e valorização das Administrações Tributárias;
Reforma da Previdência, estratégias
de ação e debate sobre a proposta do
Fundo de Compensação Previdenciária

dos governos estaduais; tabela salarial
do Fisco Estadual e teto constitucional;
debate com o Professor Sérgio Prado
da Unicamp sobre equalização fiscal
FPE e FPM; apresentação da pesquisa
“jurimetria” do Auditor Fiscal do Ceará, Albanir Ramos; Prêmio Nacional
de Educação Fiscal e programação da
Conferência Nacional das Carreiras de
Estado, entre outros.

Professor Sérgio Prado debate “Partilha de
Receitas Tributárias e Modelos de Equalização”
Na perspectiva da Reforma Tributária, o Conselho Deliberativo discutiu
com o Professor da Unicamp a questão
dos Fundos de equalização fiscal: Fundo
de Participação dos Estados – FPE e Fundo
de Participação dos Municípios – FPM, que
compõem o modelo paramétrico de partilha de receitas adotado no Brasil, em contraponto ao modelo de equalização direta de
receita, adotado em países mais desenvolvidos, como Austrália, Canadá e Alemanha.
No modelo paramétrico brasileiro, a dotação é fixada por meio da utilização de indicadores macroeconômicos ou
macrossociais, tais como renda per capita,
coeficientes de pobreza, IDH, indicadores

de infraestrutura, entre outros. Apesar de
ter aplicação simples e permitir que disparidades na renda, desenvolvimento social
e carências setoriais afetem a distribuição,
ao menos de forma aproximada, os parâmetros são atualizados a intervalos longos
e o sistema tem baixa sensibilidade para
assimilar as mudanças no perfil econômico

e social das unidades federadas: “A imperfeição de um só parâmetro leva à tentação
de utilizar diversos, o que significa fatiar
dotação. Isto cria grande complexidade
política”, explicou o Professor.
Todos os projetos de reforma
existentes – 20 na Câmara, 15 no Senado – utilizam o método do ‘fatiamento’
com múltiplos parâmetros. O problema
é que não existem bases sólidas para
suportar as propostas de ‘fatias’ e critérios. Segundo o pesquisador, a solução
estaria na equalização direta de receitas,
onde a partilha é operada diretamente
sobre as receitas fiscais dos governos,
sem o uso de parâmetros indiretos. A ló-

gica é aproximar a capacidade de gasto
per capita das jurisdições. “Na equalização direta, mensura-se a receita potencial própria dos governos em condições
médias de alíquota e esforço tributário
e se distribui os recursos de forma a
aumentar a receita per capita das jurisdições mais pobres”, esclareceu.
Esse é um dos temas essenciais
no debate da Reforma Tributária em tramitação na Comissão Especial da Câmara
dos Deputados. Contudo, pela complexidade, o tema não comporta apenas essa
visão defendida no meio acadêmico. A
FEBRAFITE vai aprofundar a discussão
trazendo outras abordagens do assunto.

Ação Direta de Inconstitucionalidade
Atendendo à solicitação do Sindicato dos Fiscais de Tributos do Estado
de Roraima – Sinfiter, o Conselho da
FEBRAFITE aprovou, por unanimidade,
a proposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei 1.254/18,

de Roraima, que alterou a estrutura do
Conselho de Recursos Fiscais (equivalente ao CC/MG).
De acordo com a nova Lei, o
Conselho passa a ser composto de 3 representantes do Fisco, 3 representantes

dos contribuintes e 2 representantes
do Legislativo. Contraditoriamente, a
Lei prevê que o “julgamento” dos feitos
fiscais observe o critério da representação paritária em decisão por maioria de
votos.
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A ADI tem perfeita pertinência
com os objetivos da Federação, pois não
é admissível que um órgão técnico de
revisão do crédito tributário na instância administrativa seja capturado pelos
interesses políticos de ocasião.
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Eleição de nova Diretoria
para biênio 2018-2020

Conselho Deliberativo,
representado por 25
Associações filiadas,
elegeu, no dia 16, a
nova Diretoria que irá conduzir a Federação no próximo biênio 2018/2020. O
que poderia ser mais um evento regular
no processo sucessório da Entidade se
tornou um momento marcante na rica
história da Federação: a despedida das
duas grandes lideranças, Lirando de
Azevedo Jacundá e Roberto Kupski, seguida da posse da nova Diretoria, agora
encabeçada pelo Auditor Fiscal do Ceará,
Juracy Soares.
Nascida em 1991, na cidade de
Florianópolis/SC, a FEBRAFITE é resultado da comunhão dos ideais classistas de
um pequeno grupo de Auditores Fiscais,
entre os quais estava Lirando de Azevedo
Jacundá, Auditor Fiscal do Distrito Federal, que dedicou 26 anos de trabalho
ininterrupto, voluntário e de pleno envolvimento com as causas da Federação.

Lirando recebeu inúmeras homenagens de seus pares. Visivelmente
emocionado, declarou:“Obrigado a todos
vocês pela prática permanente do diálogo, do debate sempre leal. Não poderia
haver exercício mais gratificante do que
esse para alguém como nós, que entende que a política classista é uma forma
de convivência civilizada. Aproveito esse
momento para render minha homenagem ao grande amigo e irmão Roberto,
que para mim encarna o mais alto grau
de virtudes e do espírito público, líder de
capacidade e diálogo indiscutíveis”.

FEBRAFITE se destacou na defesa da
autonomia dos Estados; defendeu
o refazimento dos contratos das dívidas estaduais com a União; lutou
pelos ressarcimentos da Lei Kandir
e defendeu o Encontro de Contas e a
revogação da Lei, que prejudicou os Entes Federados em 20 anos de vigência;
lutou pelas carreiras de Estado e cobrou
a qualidade do gasto público; levantou
a bandeira do combate à sonegação fiscal; a defesa dos direitos previdenciários
dos trabalhadores e a educação fiscal.
Roberto Kupski, Auditor
Fiscal do Rio Grande do Sul, assumiu
a Presidência da Federação em 2002.
Democrata, líder talentoso e inteligente, logo imprimiu na FEBRAFITE
as marcas de suas inúmeras qualidades. Nos Estados e no cenário nacional, no meio político, ou junto às
Entidades classistas, tornou-se uma
referência de responsabilidade e seriedade elevando o nome e o prestígio da Federação.
Sob o comando de Kupski, a

A AFFEMG
manifesta sua
gratidão a estes
dois grandes líderes
do Fisco Estadual
Brasileiro: Roberto
Kupski e Lirando de
Azevedo Jacundá.
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Juracy Soares é o novo Presidente
da FEBRAFITE
A FEBRAFITE é uma entidade
viva, empenhada na consecução de sua
missão de representar, defender e cuidar
dos interesses dos Auditores Fiscais Estaduais. A renovação das lideranças é um movimento natural, harmônico e que assegura
a perenidade e a vitalidade da Federação.
A Diretora Financeira Adjunta,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
Papá, compõe a nova Diretoria no cargo
de Vice- Presidente.
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Aposentados se reúnem e se informam

O

Encontro mensal dos
Associados Aposentados, que aconteceu
excepcionalmente na
terceira quarta-feira do mês, foi aberto
pelo Diretor-Presidente Sinval Pereira,
que cumprimentou e agradeceu a presença de todos.
Em seguida, Sinval passou a pa-

lavra para a Diretora Financeira Adjunta,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, para conduzir os temas de pauta:
o primeiro assunto tratou do cenário
político para votação do VETO do Governador ao “trem da alegria” na Secretaria
da Fazenda. A seguir, Papá informou sobre a última reunião da FEBRAFITE, que
abordou diversos temas de interesse

geral do Fisco, como a Reforma da Previdência, Reforma Tributária, planos de
saúde de autogestão do Fisco Estadual
e as eleições da FEBRAFITE (ver matéria
páginas 4 e 5).
Por fim, Papá fez um breve
informe sobre a ação popular 502897083.2018.8.13.0024, onde ou autor questiona a legalidade de diversos procedimen-
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tos da AdministraçãoTributária, relativos ao
controle fiscal, regulamente adotados por
Auditores Fiscais no exercício das funções
típicas do cargo. A AFFEMG fará um informe específico e detalhado desta questão.
Ao final, o Diretor-Presidente, Sinval Pereira, convidou os
presentes para um café, servido no
Centro de Convivência.
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Encontro de Pensionistas é realizado
no Dia Internacional da Mulher

O

já especial 8 de março foi celebrado pelas pensionistas da AFFEMG
numa tarde de muita informação e bate-papo. O Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Lailson Braga Baeta Neves, filho da
pensionista Marinês Braga Baeta Neves e do falecido Associado Helton
Ventura Baeta Neves, foi convidado a falar sobre o sistema judiciário brasileiro e o impacto
do seu funcionamento atual sobre a vida dos cidadãos. Dr. Lailson lembrou os casos em
que o Estado deixa de cumprir seus deveres e a sociedade precisa procurar a justiça para
garantir os seus direitos: “uma distorção no papel central da justiça, uma vez que esses

direitos já foram conquistados e não deveriam estar em questão”, afirmou.
O palestrante e sua família receberam flores em agradecimento. O Coral Melodia
fechou a exposição, apresentando canções emocionantes.
No Centro de Convivência, os presentes puderam aproveitar o lanche de confraternização. Com champanhe, todos celebraram a força, a perseverança e a atitude das
mulheres que transformam, diariamente, o nosso país. Num brinde, a memória daquelas
que fizeram história e o desejo de que as novas gerações jamais abandonem a luta por
igualdade e justiça.

Maria das Graças Castanheira participou
do Encontro de Pensionistas pela
primeira vez
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Mensagem aos homenageados
da AFFEMG, pelos seus
50 anos de Associação
Por Maria Elisa de Oliveira Santos

Aos Colegas Aprovados no Concurso de 1961, Parabéns!
Fiquei super feliz de ver, no Jornal da AFFEMG de Fevereiro de 2018, recebido por mim em
março, a foto dos nossos colegas que estão, há mais de 50 anos, dando força, personalidade e trabalho para a nossa AFFEMG e também para a FUNDAFFEMG.
Esses veteranos abriram caminho e solidificaram a AFFEMG, ajudando a transformá-la nessa Entidade forte e representativa da Classe Fiscal de Minas Gerais.
No entanto, notei uma grande ausência dentre as fotos: a de colegas mulheres.
Assim, nesse mês dedicado à mulher e às suas conquistas, fruto de lutas e de pequenas-grandes vitórias de inegável valor e também de inegáveis histórias de sucesso, desejo e espero
que daqui a alguns anos (2032 em diante) quando o jornal da nossa AFFEMG circular (certamente
não será mais pelo meio impresso), possamos ter as fotos das mulheres e dos homens aprovados
no concurso de 1981 (eu dentre eles), que começaram a ser nomeados no ano seguinte (1982) e se integraram à família AFFEMG e ao
maravilhoso trabalho que a Classe Fiscal mineira sempre prestou e prestará ao nosso estado, além de, muitos de nós, também prestarem
um grande serviço à nossa Classe, na condução de suas entidades e projetos (AFFEMG, FUNDAFFEMG, Sindifisco e Receita Solidária).
Nessa data futura, muitos de nós estarão completando 50 anos de AFFEMG. Que estejamos vivos (e vivas), com saúde (graças a
nós e à nossa FUNDAFFEMG) para poder comemorar com estilo, como os nossos colegas homens, oriundos do concurso de 1981, puderam comemorar agora.
E que outras (e outros) colegas, dos concursos seguintes, possam ter o mesmo privilégio de estarem na AFFEMG e nos demais
segmentos representativos da nossa Classe, por mais de 50 anos! Que venham mais concursos, mais colegas, e sempre com a significativa
representatividade feminina!
Aos colegas de 1961, nosso respeito e nosso muito obrigada!
(Maria Elisa de Oliveira Santos – AFTE Aposentada)
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alerta

Associados AFFEMG
devem ficar
atentos a novas
tentativas de golpe

N

o último mês, novas queixas foram registradas.
Uma suposta assessoria
jurídica para Servidores
Públicos, de São Paulo, chama o Aposentado para um acordo de recebimento de
ação indenizatória, referente a uma aposentadoria complementar. Os criminosos
enviam cartas noticiando a disponibilidade

de um valor de R$ 63.340,18 (Sessenta
e três mil, trezentos e quarenta reais e
dezoito centavos), mediante pagamento taxa de habilitação de resgate, de
R$998,00 (novecentos e noventa e oito
reais), além de outros R$ 6.334,01 (seis
mil, trezentos e trinta e quatro reais e um
centavo), a título de obrigações fiscais antecipadas e custas judiciais.

Um outro golpe é dado por telefone. Associados relatam receber ligações
de criminosos que se apresentam como
Advogados. Eles dizem que a vítima teria
um precatório a receber, desde que pague
R$4.000,00 (quatro mil reais), para liberação do alvará.
Trata-se, em ambos os casos, de
tentativas de golpes contra Aposentados. O
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dinheiro pedido, caso depositado, pode
nunca mais ser recuperado!
A AFFEMG está à disposição para
prestar auxílio com orientações em situações como essas e ressalta que não
se deve assinar nenhum documento,
caso haja dúvida sobre a legalidade do
seu conteúdo. Não deixe de entrar em
contato conosco!
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Serviço de Ambulância:
como funciona?

M

uitas dúvidas surgem entre os beneficiários quando o assunto é a solicitação de ambulâncias. A FUNDAFFEMG não possui ambulâncias
próprias e, por isso, terceiriza o serviço somente nos casos de remoção considerados obrigatórios pela Resolução Normativa
n° 347/2014, da ANS. São eles:

1

O paciente está dentro da área de atuação do Plano, mas em hospital público ou privado não conveniado.

2

O paciente está fora da área de atuação do Plano, em hospital público ou privado não conveniado, desde que o incidente tenha ocorrido dentro da área de
atuação do Plano e não existam prestadores disponíveis.

3

O paciente está em hospital que atende pelo Plano, mas não possui recursos para realizar determinados procedimentos.

4

O paciente está em local que não é hospital ou pronto-atendimento, como clínica ou consultório, se o incidente tiver ocorrido dentro da área de atuação do
Plano e se não houver serviços disponíveis no estabelecimento onde o paciente foi atendido.

Os transportes em casos de urgência e emergência não são realizados pelo Plano FUNDAFFEMG-Saúde. Nesses casos, a recomendação é ligar para o SAMU, no
número 192. O SAMU pode levar o paciente para o hospital particular mais próximo de sua residência e que atenda pelo Plano, basta alguém informar o atendente.
Outra opção é contatar um prestador de serviço particular da sua confiança. Lembre-se de solicitar a nota fiscal e o relatório médico para posterior deferimento
ou indeferimento do reembolso. O prazo para enviar os documentos ao setor de Contas é de até 90 dias após a data de utilização.
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Atenção com as assinaturas
nas guias de atendimento
De acordo com o regulamento
do Plano FUNDAFFEMG-Saúde, o
beneficiário deve pagar, a título de
coparticipação, 50% do valor do
procedimento, caso exceda os
limites estipulados no regulamento.

Assine a guia de atendimento a cada
vez que realizar o procedimento.
Não se esqueça de conferir se todos
os dados lançados no documento
estão corretos. Essas atitudes evitam
gastos desnecessários do Plano e
consequentemente, o aumento da cota.

Home Saúde disponibiliza o histórico de atendimento
Você sabia que no Home Saúde é possível verificar o seu histórico de Utilização do Convênio?
A página é atualizada mensalmente. Veja como acessá-la:

1

Entre no site da FUNDAFFEMG na área restrita do beneficiário.

2

Faça o login inserindo seu nome de Usuário e Senha.

3

Escolha o assunto “Utilização”.

4

Na aba “Iniciar em”, clique em “Histórico de Utilização de Convênio”.

Essa é uma maneira simples e rápida de conferir todos os atendimentos que estão sendo contabilizados pelo seu Plano.
Caso tenha esquecido seu nome de Usuário e a Senha, ligue para (31) 2103-5858 ou mande um e-mail para
fundaffemg@fundaffemg.com.br para recuperar os dados.

As porcentagens estipuladas serão
cobradas a partir de:
• 13ª consulta médica ou
Nutricionista.
• 25ª consulta psiquiátrica ou
Fonoaudiologia.
• 41ª sessão de Psicologia,
Fisioterapia, Acupuntura ou Terapia
Ocupacional.
• 46ª diária de internação
Psiquiátrica.
A contagem é reiniciada a cada
primeiro dia do ano civil.
Todas a informações sobre a
coparticipação estão disponíveis
no artigo 52 do nosso regulamento,
que pode ser acessado no site da
FUNDAFFEMG.

Atualize seu cadastro
A atualização dos dados pessoais é de extrema importância para que a FUNDAFFEMG mantenha
contato com os beneficiários. Ao criar uma nova conta de e-mail, trocar o número do celular ou mudar
de endereço, repasse-nos essas informações. Assim, você garante o recebimento de comunicados,
informativos e convites.

Ligue para (31) 2103-5858 ou mande um
e-mail para fundaffemg@fundaffemg.com.br
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Informações importantes
sobre o reembolso
4 SITUAÇÕES QUE NÃO CABEM O REEMBOLSO

O

reembolso acontece quando o beneficiário paga para ser atendido
por um prestador de serviço não pertencente a rede credenciada
do Plano FUNDAFFEMG-Saúde e solicita à FUNDAFFEMG a quantia
gasta de volta. O pedido deve ser formalizado num prazo máximo
de 90 dias, contados a partir da data de emissão do comprovante de pagamento. O
valor é devolvido conforme o estipulado em tabelas próprias da FUNDAFFEMG, ou
seja, pode não ser integral.

1

Procedimento não coberto pelo FUNDAFFEMG-Saúde.

2

Procedimento realizado por profissional ou estabelecimento credenciado
por rede direta da FUNDAFFEMG.

3

Exames complementares de diagnóstico ou de tratamento por fisioterapia
em formulário com múltiplas opções.

4

Despesas assistenciais realizadas no exterior.

Fique atento aos prazos e às documentações necessárias para solicitar o
reembolso e lembre-se: pessoa jurídica deve emitir nota fiscal e pessoa física, recibo.
Todas as informações sobre o reembolso estão disponíveis no artigo 74 do nosso
regulamento que pode ser acessado no site www.fundaffemg.com.br

O Plano FUNDAFFEMG-Saúde conta com uma ampla rede de profissionais
credenciados. Em nosso site e aplicativo você pode conferir as especialidades e
qualificações de cada um. Escolha algum(a) e reduza seus gastos.
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Contribuição do Plano FUNDAFFEMG-Saúde
para o trimestre Março/2018 a Maio/2018
Valor da contribuição por faixa etária
O novo valor da cota,
com vigência para o
trimestre de março
a maio de 2018,
é de R$185,25. A
diminuição de 4,87%
em relação ao trimestre
anterior se deve,
principalmente, à redução média das despesas
assistenciais durante o segundo semestre de 2017.
O sistema de contribuição é apurado por rateio de
despesas, conforme disposições regulamentares,
artigos 27 a 30. Demonstrativo disponível em nosso site:
www.fundaffemg.com.br (página inicial).

Faixa etária

Cotas

Contribuição Total

Até 18 anos

1,00

R$ 185,25

Demonstrativo de apuração da cota
Meses

Cotas

Despesas contábeis

Jul -17

55.065

R$ 8.51.028,00

Ago -17

55.045

R$ 10.315.231,00

Set -17

55.024

R$ 8.836.876,00

Out -17

54.980

R$ 10.220.061,00

54.826,4

R$ 9.434.670,00

19 a 23 anos

1,40

R$ 259,35

24 a 28 anos

1,80

R$ 333,45

29 a 33 anos

2,20

R$ 407,55

Nov -17

34 a 38 anos

2,60

R$ 481,65

Dez -17

39 a 43 anos

3,00

R$ 555,75

44 a 48 anos

3,40

R$ 629,85

Desvio padrão

R$ 730.838,93

Fator de Correção

R$ 298.363,74

49 a 53 anos

4,20

R$ 778,05

54 a 58 anos

5,00

R$ 926,25

A partir de 59 anos

6,00

R$ 1.111,50

Total no período
Média

54.812

R$ 9.151.630,00

329.752

R$ 56.474.496,00

54.959

R$ 9.412.416,00

Cota Contribuição com Fator de Correção
Fundo de Reserva sobre a Cota
Valor da Cota

Venha cozinhar e se divertir
Evento estimula a consciência sobre a importância de uma alimentação saudável

minichef
06 a 10 anos

chef jr.

14/04/18
às 9:00

11 a 14 anos

i n s c r i ç õ e s at é 0 6 / 0 4 | ( 3 1 ) 2 1 0 3 - 5 8 5 8
ou pelo e-email fundaffemg@fundaffemg.com.br

FUNDAFFEMG - 2º andar - Rua Sergipe, 893 - Savassi, Belo Horizonte - MG
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R$ 8,56
R$ 185,25

Contribuição calculada conforme o artigo 28º do Regulamento do Plano de Saúde.

Sabemos o quanto é difícil para os pais
incentivar os filhos a adotarem uma
alimentação saudável. A FUNDAFFEMG
quer ajudá-los nessa tarefa! Convidamos
um endocrinologista e um pediatra
para um encontro com os pais e mães
beneficiários. Eles falarão sobre o tema:
“Educação alimentar familiar e suas
consequências na infância e adolescência”.
No mesmo horário, crianças e adolescentes
poderão participar de Oficinas de
Alimentação comandadas pela educadora
alimentar especialista em Alimentação
Infanto-Juvenil, Luiza Fiori.

R$ 176,69

AFFEMG Notícias
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classifisco

Angêlica Cerqueira Cestari, Pensionista, faleceu no dia 22 Fevereiro de 2018, na cidade na cidade de Belo
Horizonte/MG. Onde residia.
José Nunes Ferreira, faleceu no dia 22 de Fevereiro de 2018 na cidade de Juiz de Fora/MG.
Elza Almeida de Carvalho, faleceu no dia 25 de Fevereiro de 2018 na cidade de Belo Horizonte/MG. Onde
residia.
Maria da Soledade de Carvalho Teixeira, Pensionista, faleceu no dia 01 de Março de 2018 na cidade Governador Valadares/MG, onde a mesma resida.
Nelson José Nogueira Milagres, faleceu no dia 04 de Março de 2018 na cidade de Formiga/MG, onde resida.
Manoel Messias Martins, pai do funcionário da Fisco Corretora Marcos Aurélio Ferreira Martins, faleceu no
dia 05 de Março de 2018 na cidade de Belo Horizonte/MG. Onde residia.
Maria da Soledade de Carvalho Teixeira, Pensionista, faleceu no dia 01 de Março de 2018 na cidade de
Governador Valadares/MG. Onde residia.
Mirian Aparecida Chaim Werneck, Pensionista, faleceu no dia 02 de Março de 2018 na cidade de Belo
Horizonte/MG. Onde residia.
Welder Rodrigues Silva, faleceu no dia 09 de Março de 2018 na cidade de Belo Horizonte/MG. Onde residia.
Raul Moraes da Franca, Pai da associado titular Claudia Rodrigues da Franca, DATA DO FALECIMENTO: Falecimento ocorrido no dia 11 de Março de 2018 na Cidade na cidade de Belo Horizonte/MG. Onde residia.
Celina Diniz Marinho, Pensionista, faleceu no dia 17 de Março de 2018 na Cidade na cidade de Belo Horizonte/MG. Onde residia.
José Carlos Rodrigues da Cunha Neto, faleceu ocorrido no dia 22 de Março de 2018 na cidade de Uberaba/
MG, onde residia.
Paulo Décio Ribeiro Penna, Pai do associado titular Ronaldo Stransky Moreira Penna, faleceu no dia 20 de
Março de 2018 na Cidade na cidade de Belo Horizonte/MG. Onde residia.
Chateaubriand Cacique Ganga, faleceu no dia 20 de Março de 2018 na cidade de Belo Horizonte/MG. Residia em Igarapé/MG.
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•

•

Apto, localizado na Rua Júlia Nunes Guerra,
194 apto 201, 164m², 1 por andar, sala 3 amb.
com piso porcelanato, varanda, lavabo, 4 qtos,
banho com piso e bancada em granito, ampla
cozinha com armários, área de serviço, DCE,
portaria 12 horas, 2 elev., 3 vagas de garagem, hall decorado, jardim, lazer com salão de
festas, quadra de esportes. Valor: R$3.200,00
Contato: 9 9278-1871 / 3296-7225, falar com
Vera Rossetti.
Apto, localizado no bairro Funcionários 3
quartos com armários,suíte, sala, copa, cozinha, dependência para Empregada, 2 vagas
de garagem, salão de festas, 02 elevadores,
lazer, porteiro 24h. Contato: 31 3221-5109,
falar com Murilo.

Automóvel
• Fiat Idea Adventure Duologic, cor preta, ano
2011, 35.700 KM, completo, ótimo estado,
Valor R$28.500,00. Tratar com Marília tel.:
98812-9877- BH.
VENDE-SE
• Jazigo com quatro gavetas, sem uso, no Cemitério Parque da Colina. Tratar com a proprietária pelo telefone 31-33422967 - Marialva
Therezinha

Março 2018

seguros

Fique tranquilo!
Faça um seguro de vida, imóvel ou
automóvel na Fisco Corretora.
Os melhores planos e vantagens para sua
segurança estão aqui!

Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689
Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h
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Reuniões de Diretoria
Foram realizadas reuniões nos dias 08 de fevereiro e 07 de março para avaliação dos trabalhos concluídos e em andamento, levantamento de necessidades,
definição de formas de atuação, formação de equipes, detalhando o planejamento para 2018.
Junte-se a nós, temos muitas atividades em que você poderá colaborar!

Visita ao Lar Sta. Terezinha, em Ribeirão das Neves
A visita da RS, no dia 10 de março, foi alegrada pela boa música de nosso parceiro José Márcio e pela solidariedade de nossos Associados que deram atenção
e carinho aos idosos.
Entregamos doações de fraldas, caixas de leite, material de higiene pessoal, roupas de cama e de banho, lápis de cor e livros para colorir que serão utilizados
em sessões de terapia ocupacional, baralhos, batons e esmaltes que as residentes gostam muito. O grupo “Managem”, de filhos de uma Associada e seus amigos, que
todos os anos faz importantes doações à RS, este ano doou 30 mantas que também foram entregues nesta visita.
Agradecemos a todos que colaboraram de algum modo para o sucesso desse evento!
Veja em nosso site o emocionante depoimento de nossa Associada Rosângela do Amaral sobre a visita.

Doação de DVD’s

Seja um voluntário

A RS recebeu 197 filmes doados pela AFFEMG e os repassou à “Oficina de Imagens”,
uma organização que trabalha há 18 anos com crianças e jovens, buscando a garantia de
seus direitos e desenvolvendo projetos de comunicação e educação. A “Oficina” também
realiza produção de conteúdos, pesquisa e monitoramento de informações voltadas para o
público infanto-juvenil, educadores e atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Conheça o interessante trabalho da Oficina de Imagens no site www.oficinadeimagens.org.br.

Estamos precisando de seu apoio. A Receita Solidária
atua em várias áreas – Eventos, Assessoramento a entidades,
Intermediação de doações, Financiamento de projetos. Visite o
nosso site para conhecer em detalhes o nosso trabalho e junte-se a nós! Você pode fazer a diferença na vida de muita gente
e, pode ter certeza, você terá um coração mais leve e feliz! Esperamos por você!

Contatos: www.receitasolidaria.org.br - presidencia@receitasolidaria.com.br
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