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SAÚDE CAIXA



Impactos da reforma

•Contratos precarizantes

•Individualização das negociações sobre jornada e contratos

•Negociado sobre legislado

•Ultratividade 

•Representação dos trabalhadores na empresa

•Acordos para quitação anual de direitos

•Acesso à Justiça, custos e riscos sindicais

•Financiamento sindical



Participação Limitada a 8%

Art. 3º A participação das empresas estatais federais no custeio do benefício
de assistência à saúde, na modalidade autogestão, será limitada ao menor
dos dois percentuais apurados sobre a folha de pagamento, conforme a
seguir:

I percentual correspondente à razão entre o valor despendido pela empresa
para o custeio do benefício de assistência à saúde e o valor da folha de
pagamento apurados em 2017, acrescido de até 10% (dez por cento) do
resultado dessa razão; e

II 8% (oito por cento).



Paridade das contribuições

3º A contribuição da empresa estatal federal para o
custeio do benefício de assistência à saúde não
poderá exceder a contribuição dos empregados.



Somente durante o contrato

Art. 8º Respeitado o direito adquirido, o benefício de assistência 

à saúde, com custeio pela empresa, somente será concedido aos 

empregados das empresas estatais federais durante avigência do 

contrato de trabalho.



Cobrança por faixa etária/renda

I mensalidade de acordo com faixa etária e/ou renda;

II utilização de mecanismos financeiros de regulação;

III prazo de carência para adesões depois de 90 dias da admissão

IV limitação dos dependentes de seus empregados

--------

1- Ajustar-se em 48 meses
2 – Fechar seus planos
3 – Novos empregados somente reembolso



Editais de concurso

Art. 11. Os editais de processos seletivos para
admissão de empregados das empresas estatais
federais não deverão prever o oferecimento de
benefícios de assistência à saúde.



Limitação aos Acordos Coletivos

Art. 15. As empresas estatais federais que possuam
o benefício de assistência à saúde previsto em
Acordos Coletivos de Trabalho ACT deverão tomar
as providências necessárias para que, nas futuras
negociações, a previsão constante no ACT se limite
à garantia do benefício de assistência à saúde, sem
previsão de qualquer detalhamento do mesmo.



Normativos Internos

Art. 16. Respeitado o direito adquirido, as
empresas estatais federais deverão
adequar seus normativos internos, de
forma a deixá-los em conformidade com
esta Resolução.



Direito Adquirido – Súmula nº 51

NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO
REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT (incorporada a Orientação Jurisprudencial
nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens
deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a
revogação ou alteração do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ
14.06.1973)

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do
empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema
do outro. (ex-OJ nº 163 da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999)



Se adequar em 48 meses

Art. 17. As empresas que estiverem operando seus
benefícios de assistência à saúde emdesacordo com
o previsto nesta Resolução deverão se adequar em
até quarenta e oito meses, a contar da data da
vigência desta Resolução.


