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No issec
Adesão começa dia 20 de agosto

Conselho Gestor do Novo ISSEC aprovou em 13 de agosto, a regulamentação do sistema de
saúde. A proposta de cronograma para a adesão dos servidores havia sido apresentada em 8
de agosto, em um seminário na Assembleia Legislativa. O secretário-geral, Helano Maia, que é
um dos conselheiros, falou, na ocasião, sobre os prazos e a documentação necessária para se
aderir ao Novo ISSEC.

Ficou decidido na reunião:
v

v
v

ATENÇÃO!

A inscrição do servidor começará em 20 de agosto de 2018, através
de formulário a ser preenchido e assinado. O formulário será
disponibilizado de forma eletrônica;
O atendimento do Novo ISSEC iniciará em 1º de outubro. O atendimento ao usuário terá início a partir do primeiro desconto em folha;
A adesão ao Novo ISSEC só será confirmada depois da entrega do
formulário assinado e de toda a documentação necessária nos
órgãos validadores.

O Sindicato APEOC será um dos órgãos
validadores para a adesão de servidores.
Nossa instituição percorrerá todo o estado,
debatendo em 36 plenárias os Precatórios do
FUNDEF, e durante os eventos, os profissionais
da Educação poderão entregar os formulários
preenchidos e assinados e toda a documentação necessária à adesão, para sua validação.

Novo ISSEC: Tabela de Contribuição
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA E ODONTOLOGIA
IDADE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

0 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
> 59

1

Até
1.000,00
R$ 18,00
R$ 20,70
R$ 22,50
R$ 24,30
R$ 27,00
R$ 29,70
R$ 32,40
R$ 36,00
R$ 41,40
R$ 45,00

2

3

4

REMUNERAÇÃO (R$)
5
6

7

1.000,01 a 2.000,01 a 3.000,01 a 4.000,01 a 5.000,01 a 6.000,01 a
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
8.000,00
R$ 25,20 R$ 36,00 R$ 49,50 R$ 59,40 R$ 70,20 R$ 72,00
R$ 27,72 R$ 39,60 R$ 54,00 R$ 68,40 R$ 75,60 R$ 82,80
R$ 30,49 R$ 43,56 R$ 68,40 R$ 81,00 R$ 88,20 R$ 95,22
R$ 33,54 R$ 47,92 R$ 79,20 R$ 90,00 R$ 99,00 R$ 109,50
R$ 39,60 R$ 55,10 R$ 90,00 R$ 108,00 R$ 117,00 R$ 131,40
R$ 44,10 R$ 63,37 R$ 102,60 R$ 115,20 R$ 135,00 R$ 157,68
R$ 48,60 R$ 72,87 R$ 117,00 R$ 126,00 R$ 162,00 R$ 189,22
R$ 55,80 R$ 83,81 R$ 142,20 R$ 144,00 R$ 192,60 R$ 227,07
R$ 68,40 R$ 96,38 R$ 158,40 R$ 180,00 R$ 216,00 R$ 272,48
R$ 77,40 R$ 110,83 R$ 171,00 R$ 225,00 R$ 270,00 R$ 326,97

8

8.000,01 a
10.000,00
R$ 82,80
R$ 90,00
R$ 102,60
R$ 117,00
R$ 144,00
R$ 180,00
R$ 216,00
R$ 252,00
R$ 306,00
R$ 378,00

9

Mais de
10.000,00
R$ 86,40
R$ 117,00
R$ 126,00
R$ 138,60
R$ 162,00
R$ 198,00
R$ 225,00
R$ 270,00
R$ 324,00
R$ 405,00
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Como será a adesão?
R.: Será facultativa, com preenchimento
e assinatura em formulário específico
que será definido no Regulamento do
ISSEC. Será assegurada até 30 de
setembro de 2018 a prestação dos
serviços de assistência à saúde aos
beneficiários regularmente inscritos no
ISSEC.
Quando inicia o atendimento?
R.: Em 1º de outubro de 2018. O atendimento ocorrerá na rede credenciada e
em estrutura própria do ISSEC que
venha a ser disponibilizada.
Como funcionará a carência?
Será dispensado do cumprimento de
carência junto ao ISSEC/FASSEC, o
usuário detentor de plano de saúde
regido pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS e que tenha cumprido período de carência equivalente ao
exigido pelo ISSEC.
Como será feita a base de cálculo
do Novo ISSEC?
O cálculo-base para o desconto será
feito sobre a remuneração bruta,
excluídas as diferenças de remuneração,
13° salário, 1/3 de férias e outras vantagens de caráter indenizatório.
Quantas consultas por mês
poderei fazer?
R.: Não terá limite de consultas.
Será possível descontar as contribuições ao Issec no imposto
de renda?
R.: Sim.

Perguntas frequentes

A contribuição é por grupo
familiar?
R.: Não. A contribuição é por vida a ser
assistida de acordo com a renda do
titular e a idade dele e seus dependentes.
Posso colocar quantos dependentes?
R.: Não tem limite de quantidade de
dependentes, podendo colocar o
cônjuge, filhos menores de 21 anos
ou 24 anos se universitário, menor
sob tutela e genitores que dependam financeiramente do titular.
Posso colocar netos como
dependentes?
R.: Somente caso o menor esteja sob
tutela do titular.
Como será a contribuição
para quem tem duas matrículas?
R.: Será considerada somente a
matrícula de maior remuneração
para definição das contribuições.
Quais serviços terei acesso?
R.: Consultas, exames, emergência,
urgência, internamento, cirurgias,
partos, odontologia, psicologia,
fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista e assistência aos excepcionais.
Não tenho margem de
consignação, posso aderir?
R.: Sim. As contribuições para o Novo
ISSEC ficam fora da composição da
margem consignável para empréstimos.

Quais hospitais e clínicas
serão credenciadas?
R.: Além dos já credenciados, está
aberto edital de credenciamento e
todos que estejam em dia com suas
obrigações legais poderão se
credenciar. O reajuste de 10% nos
valores pagos à rede credenciada, a
disponibilidade de recursos para
liberação de atendimento e a alta
demanda irão estimular a busca
pelo credenciamento.
Como funcionará a coparticipação?
R.: O Novo ISSEC irá trabalhar com
coparticipação financeira, aos
usuários, como mecanismo de
regulação, aplicada somente às
consultas eletivas, nos seguintes
percentuais:
- Até a 4ª consulta no ano civil,
será isento de coparticipação;
- Da 5ª a 8ª consulta será aplicada
a coparticipação de 10% sobre a
tabela vigente de pagamento do
ISSEC ao credenciado;
- A partir da 9ª consulta será
aplicada a coparticipação de
20%.
- Não haverá limite de consultas,
por usuário, podendo realizar
consultas a qualquer tempo
desde que haja disponibilidade
na rede de instituições credenciadas.

Carências para adesão posterior a 31/12/2018
Tempo a ser
aguardado

Procedimentos
Casos de urgência (acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional) e
emergência (risco imediato à vida ou lesões irreparáveis)

24 horas

Consultas médicas, exames laboratoriais simples, raio-x simples, eletrocardiograma,
fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, atendimento a pessoas com necessidades
especiais

30 dias

Exames complementares (ultrassonografia, ecocardiograma, audiometria) e odontologia

60 dias

Internação hospitalar, cirurgias ambulatoriais, exames de alta complexidade (tomografia,
ressonância, endoscopia), doenças e lesões preexistentes no momento da adesão

180 dias

Partos a termo, excluídos os partos prematuros e decorrentes de complicações no
processo gestacional

270 dias
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