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     MESA SETORIAL DA SAÚDE - MSS 

APROVADA NA REUNIÃO DO DIA12/03/19

ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

Aos cinco (05) dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h, nas dependências da sala de
reuniões do CEREST, reuniram-se os membros da Mesa Setorial da Saúde – MSS,
conforme lista de presença anexa. A Coordenadora da Mesa Setorial, Beatriz Rabello
Gobbo, dá início à reunião explicando que Mesa Central fez reunião no dia 30/01/19,
onde o Secretário da Administração, David José Françoso, apresentou a negociação
do novo Plano de Saúde da PMB e este solicitou a análise, avaliação e aprovação
até o dia 12/02/19 pelos membros da Mesa Setorial da Saúde. José Eduardo antes
da  apresentação  em  Power  Point  das  propostas,  salientou  que  a  Mesa  Central
elogiou a mesa setorial da saúde e esclareceu suas ausências das últimas reuniões
por motivos de trabalho em outro local, e inicia sua explanação afirmando que em
julho vence a licitação do atual plano de saúde e na sequência discorre sobre as
quatro propostas, Proposta 1: desconto do titular por faixa salarial e do dependente
na proporção de 70% do valor do titular; Proposta 2: criação da coparticipação de
30%, limitado à R$80,00 de desconto por procedimento (caso o mesmo tenha um
custo  acima  desse  valor),  nessa  proposta  fica  mantido  o  desconto  de  4%  dos
proventos do servidor; Proposta 3: extinção do Plano de Saúde e criação do Auxílio
Saúde para todos os servidores ativos e inativos no valor de R$ 172,25; Proposta 4:
isenção do desconto de 4% do Plano de Saúde para todos os servidores ativos e
inativos, contratação de plano de saúde corporativo com coparticipação, criação do
Auxílio Saúde para quem não aderir ao plano de saúde contratado pelo município no
valor de R$ 188,61 e inclusão de dependentes seguirá tabela de faixa etária com
desconto pela  operadora.  Na  sequência  houve  discussão  das  propostas  e  foram
sugeridas algumas outras propostas como o plano atual com regulação, participação
do sindicato dos servidores de Bauru e o plano atual com limite de consultas, mas
houve consenso de permanecer só com as propostas sugeridas pela administração.
Cada membro da mesa ficou de divulgar, discutir com as categorias que representa e
em seu local de trabalho e colher a opinião dos servidores e se posicionar na próxima
reunião onde será realizada a consulta das manifestações.
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