
Prezado(a) Associado(a),

Em fevereiro de 2017, mês base de revisão do custeio do CAPESAÚDE, a tabela de contribuições 

do Plano ao qual você está vinculado será atualizada. Antes de detalhar os novos valores que 

passarão a ser considerados a partir dessa data, cabe esclarecer alguns pontos importantes.

Nos últimos 2 anos, excepcionalmente, embora o mês de reajuste fosse fevereiro (data de 

aniversário do plano), os mesmos somente foram aplicados em setembro/2015 e setem-

bro/2016, respectivamente. Durante o lapso de tempo entre fevereiro/2014 e setembro/2015, 

portanto, 18 meses, os valores de contribuição foram mantidos, o que representou menor 

ônus para você. 

Tal situação ocorreu porque os gestores da época, entendendo a difi culdade fi nanceira 

pela qual passam os servidores públicos em geral, tentaram, de todas as formas, buscar 

alternativas de aumento de receitas sem gerar grande ônus para o associado, envidando 

esforços no sentido de conseguir o reajuste na parcela do auxílio patronal e, além disso, to-

maram diversas medidas com o objetivo de reduzir as despesas do Plano. Infelizmente, no 

período, os custos da saúde continuaram a aumentar em níveis acima do que se verifi cou 

na prática em termos de aumento de receitas.

Neste momento, conforme amplamente divulgado, a CAPESESP vive uma situação deli-

cada em que precisa, de uma vez por todas e dentro do prazo de 36 meses, reequilibrar 

sua saúde fi nanceira e constituir reservas e provisões técnicas exigidas pela Agência Na-

cional de Saúde Suplementar - ANS. Para tanto, assumimos o compromisso, por meio 

de um Programa de Saneamento Financeiro - PSF apresentado ao Órgão Regulador, de 

efetuar os reajustes rigorosamente nas datas de aniversário e no patamar necessário para 

cumprir o referido Programa. Além disso, consta como meta do PSF a revisão, também 

a partir de fevereiro/2017, das condições de coparticipação fi nanceira em procedimentos, 

objeto de recente divulgação. 
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Portanto, a partir da data base fevereiro será adotado o percentual de 19,50% para corrigir 

as tabelas de contribuições dos Planos Básico I, Superior I e Executivo I. Essa medida será 

comunicada à ANS no prazo de até 30 (trinta) dias após a sua aplicação. Vale esclarecer 

que a revisão cumpre todos os requisitos formais em relação à legislação e à regulamen-

tação da ANS. Na oportunidade, deve ser informado que o valor da contribuição mensal 

também pode sofrer alteração, a qualquer tempo, por motivos de mudança de faixa etária 

do benefi ciário e/ou da faixa salarial do associado titular. 

Cabe destacar que o Plano CAPESAÚDE - Assistência Básica I está em processo de extin-

ção e, portanto, encontra-se fechado para novas inscrições. Porém, o CAPESAÚDE - Assis-

tência Básica II, que terá revisão de custeio somente em dezembro/2017, está recebendo 

inscrições normalmente. Caso tenha interesse, faça uma simulação no site da CAPESESP 

na Internet e verifi que se é uma alternativa mais viável fi nanceiramente para o seu grupo 

familiar. A migração poderá ocorrer sem carência. 

É necessário frisar, que esse ajuste tem o objetivo de manter o plano viável pelos próximos 

12 meses, garantindo uma melhora na qualidade da rede credenciada, bem como permi-

tindo, junto a outras medidas em andamento, que existam as sobras necessárias à consti-

tuição das reservas e provisões técnicas estabelecidas na legislação, conforme defi nido no 

Programa de Saneamento Financeiro.

Em anexo apresentamos um infográfi co, que ilustra de uma forma mais didática o exposto 

nesse documento e colocamos a sua disposição, no site da CAPESESP na internet, um de-

monstrativo de como fi cará a sua situação em relação à contribuição para o CAPESAÚDE. 

Caso necessite de maiores esclarecimentos sobre o assunto, entre em contato com a Cen-

tral de Relacionamento com os Associados - CRA por meio do chat no site da CAPESESP 

www.capesesp.com.br de segunda a sexta das 8 às 17hs ou pelo telefone 0800 979 6191, 

que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Cordialmente,

Eduardo Inácio da Silva
Diretor Financeiro

www.capesesp.com.br
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Implantação do 
novo custeio do 

CAPESAÚDE

O novo custeio ajustou a 
forma de contribuição 

ao praticado pela maior 
parte dos planos,  com 
valores por faixa etária, 
mantendo também a 

faixa salarial como 
critério

Através da Circular 
DAFI-970, de 19/08/2016, 

informamos que este 
reajuste visava apenas 
manter a viabilidade 

financeira até que 
o Programa de

Saneamento fosse 
apresentado à agência 

reguladora - ANS

Aplicação de reajuste 
anual, rigorosamente na 

data base do plano, é um 
dos compromissos 

previstos no Programa de 
Saneamento Financeiro 

apresentado à ANS. 
Também haverá mudan-

ças nas condições da 
coparticipação financeira 

em procedimentos

Apesar da aplicação do 
percentual de reajuste 
aprovado pela ANS não 

ser obrigatório para 
planos de autogestão, 
para onerar o menos 

possível os associados, 
foi adotado o mesmo 

patamar divulgado 
pela ANS para 

planos invididuais

Não foi aplicado 
reajuste, apesar de 

ser data do 
aniversário do Plano. 
Reajuste transferido 

para setembro

DATAS BASE E DATAS DE REAJUSTE DO PLANO

Após 18 meses sem 
reajuste, os valores 

de contribuição 
foram atualizados 

em 13,55%

Não foi aplicado 
reajuste, apesar de 

ser data do 
aniversário do Plano. 
Reajuste transferido 

para setembro

Reajuste de 13,57% - 
apenas para recom-
posição das receitas, 

sem prejuízos de 
outras medidas 

previstas no Progra-
ma de Saneamento 

Financeiro

Reajuste de 19,50% - 
com objetivo de 

recompor as 
receitas e constituir 
reservas e provisões 

previstas na 
legislação
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ENTENDA MELHOR O QUE OCORREU NOS ÚLTIMOS REAJUSTES E O PRÓXIMO

Mês de aplicação efetiva do reajuste
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