15 de Julho de 2019

BOLETIM DO

Reforma da Previdência

NOVAS REGRAS REDUZEM DIREITOS DOS TRABALHADORES

O

texto da reforma da Previdência (PEC
6/2019) trouxe mudanças signi�icativas
nos regimes previdenciários, sendo ele dividido
em três núcleos (um permanente, um temporário e um transitório).
O primeiro núcleo – o permanente – com
exceção da idade mínima e da garantia de correção dos bene�ícios previdenciários, trata apenas de princípios gerais e com foco no aumento
da receita, mediante aumento de contribuições
previdenciárias, e na redução da despesa, com
restrições na forma de cálculo e no acesso a
bene�ícios, que serão disciplinados posteriormente em lei ordinária ou complementar.
Nesse núcleo permanente estão diretrizes como:
1) a obrigatoriedade de rompimento do vínculo empregatício do servidor ou empregado
público no momento da aposentadoria,
2) a vedação de incorporação de vantagens;
3) as modalidades de aposentadorias (por
incapacidade, compulsória e voluntária);
4) os limites máximos e mínimos dos proventos;
5) a vedação de critérios diferenciados, exceto atividade de risco e prejudiciais à saúde
ou integridade �ísica, e de�icientes e professor,
6) as vedações de acumulação de aposentadorias e de pensões e destas com aquelas;
7) os tipos e formas de contribuições previdenciárias;
8) a possibilidade de abono de permanência,
após preencher as condições para se aposentar,
até o valor da contribuição previdenciária; e
9) a permissão para que o regime de previdência complementar fechada (os fundos de
pensão) possam ser geridos por entidades
abertas (bancos e seguradoras), etc.
No segundo núcleo – o temporário – estão
as regras que só vigorarão enquanto não for
aprovada a lei ordinária que de�inirá novos
critérios para a concessão de bene�ícios. Ou
seja, as regras temporárias só valerão para os
futuros servidores, aqueles que ingressarem
após a promulgação da reforma, e deixarão de
existir assim que a lei ordinária for aprovado
e entrar em vigor.
De acordo com o art. 10 do substitutivo aprovado na comissão especial, que trata dessas
regras temporárias, o novo servidor poderá
se aposentar:
I – voluntariamente, se cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) 62 anos de idade, se mulher, e 65, se
homem;
b) 25 anos de contribuição para ambos os
sexos;
c) 10 anos de efetivo exercício no serviço
público;
d) 5 anos no cargo
II – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em
que será obrigatória a realização de avalições
periódicas para veri�icação da continuidade
das condições que ensejaram a concessão da
aposentadoria; ou
III – Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 70 anos de
idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei
complementar.
Ainda de acordo com as regras transitórias,

os servidores federais com direito a idade
mínima ou tempo de contribuição distintos da
regra geral para concessão de aposentadoria
poderão se aposentar se atenderem aos seguintes requisitos:
II – o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a
agentes nocivos químicos, �ísicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação destes
agentes, vedados a caracterização por categoria
pro�issional ou ocupação e o enquadramento
por periculosidade, de ambos os sexos: aos 60
anos de idade, 25 anos de efetiva exposição e
contribuição, 10 anos de efetivo exercício de
serviço público e cinco no cargo.
O valor das aposentadorias voluntárias, inclusive dos servidores com redução idade mínima e tempo de contribuição, corresponderá
a 60% da média dos salários de contribuição
de todo o período contributivo, acrescido de
2% por cada ano que exceder a 20 anos de
contribuição, até chegar aos 100% da média,
após 40 anos de contribuição.
O artigo 11 do substitutivo aprovado na comissão especial, por sua vez, determina o aumento
da alíquota de contribuição de que tratam os artigos 4.º, 5.º e 6.º da Lei n.º 10.887/04, incidentes
sobre a remuneração dos servidores ativos e dos
proventos de aposentados de pensionistas, que
passa de 11% para 14%.
Alíquotas de contribuição do RPPS

Faixa salarial em reais

Alíquota efetiva

Até 1 salário mínimo

7,5%

3.000,01 a 5.839,45

9,5% a 11,68%

998,01 a 2.000,00

2.000,001 a 3.000,00
5.839,46 a 10.000,00

10.000,01 a 20.000,00
20.000,01 a 39.000,00
Acima de 39.000,00

7,5% a 8,25%
8,25% a 9,5%
11,68 a 12,86
12,86 a 14,68
14,68 a 16,79
16,79

O terceiro núcleo trata das regras de transição, que serão válidas para o servidor que
ingressou ou ingressar no serviço público até
a data da promulgação da Emenda à Constituição, e continuarão em vigor até que haja nova
reforma ou que se aposentem todos os atuais
servidores.
A primeira regra de transição, art. 4.º do substitutivo, válida para os servidores que ingressa-

INFORMES JURÍDICOS

Ações de Correção do FGTS

Documentação necessária para a ação:
1. Procuração (baixar formulário no site)
2. Declaração de hipossu�iciência (baixar
formulário no site)
3. Cópia de identidade e CPF
(preferencialmente CNH)
4. Cópia completa da CTPS (folhas que
tenham preenchimento e dados)
5. Cópia recente de comprovante de
residência
6. Extrato analítico ATUALIZADO do FGTS
(qualquer agência da CEF)

ram no serviço público até a entrada em vigor da
Emenda à Constituição, assegura aposentadoria
voluntária quando o servidor preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos,
se homem;
II – 30 anos de contribuição, se mulher, e 35
anos de contribuição, se homem;
III – 20 anos de efetivo exercício no serviço
público;
IV – cinco anos no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e
V – somatório da idade e do tempo de contribuição equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96
pontos, se homem, com acréscimo de um ponto
a cada ano a partir de 1º de janeiro de 2020,
até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e
de 105, se homem, além do aumento da idade
mínima para 57 anos, se mulher, e 62 anos, se
homem, a partir de janeiro de 2022.
O servidor que ingressou até 31 de dezembro
de 2003 e comprovar a idade mínima de 65 anos,
se homem, e 62 anos, se mulher, terá direito à
paridade e integralidade.
Os servidores que ingressaram posteriormente, ou que se aposentarem na forma anterior (aos 56 ou 61 anos de idade) terão seu
provento calculado com base em 60% da média, correspondente a 20 anos de contribuição,
acrescido de 2% para cada ano excedente até
atingir os 100% aos 40 anos de contribuição.
Assim, apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes de 2004 e
comprovarem 62 anos de idade, se mulher,

e 65 anos, se homem, além do cumprimento
dos demais requisitos, terão direito a paridade e integralidade.
Por �im, o artigo 33 estabelece que as entidades de previdência complementar fechada
continuarão sendo administradas por fundos
de pensão até a lei que regulamente o § 15 do
artigo 40 da Constituição. Se mantido esse artigo
na reforma, quando for aprovada e entrar em
vigor a referida lei, as entidades abertas, com
�ins lucrativos, também poderão gerir fundos de
pensão de trabalhadores e servidores. Ou seja,
as reservas dos trabalhadores atualmente
administradas pela Fundiágua, por exemplo,
poderão ser feitas por bancos ou seguradoras.
(Observação inserida pelo Sindágua.)
Estas, em síntese, são as regras previstas para
os servidores públicos no substitutivo à PEC
6/2019 aprovado na comissão especial, as quais
ainda poderão ser modi�icadas por emendas ou
destaques supressivos durante sua votação no
plenário da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
(Por Antônio Augusto de Queiroz, jornalista e
diretor do Diap)
Nota: na votação do substitutivo no
Plenário da Câmara dos Deputados em
primeiro turno, concluída no dia 12/7, as
regras acima foram mantidas. A votação
em segundo torno �icou para agosto. Em
seguida a matéria será apreciada no Senado
Federal. Eventuais modi�icações deverão
ser analisadas novamente pelos deputados
federais.

A documentação completa, já impressa, será
recebida nas áreas em dias pré-determinados e
também na sede do Sindicato.
Os não residentes no Distrito Federal poderão
enviar os documentos pelo correio.

se disponível no protocolo da Caesb e no site
do Sindágua.

Desconto dos dias de greve

A comissão do desconto dos dias de greve foi
instalada dia 27/06, por meio da DT 477/2019
e com a suspensão dos descontos já no mesmo
mês. Em cumprimento do previsto na negociação
coletiva da data-base 2019 e nos termos da Ata
da Audiência de 24/05 do TRT 10.ª Região (PJe
0000249-83.2019.5.10.0000), os trabalhos foram
iniciados com a instalação da referida comissão e
o formulário de recurso administrativo encontra-

Comissão Permanente de PAD

O Sindágua-DF foi surpreendido com a alteração
da norma que trata da Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD),
ND.SCT n.° 002, que retirou como membro da
comissão o representante dos trabalhadores,
indicado pelo Sindicato. Alertamos que todos
devem �icar atentos a qualquer convocação da
Empresa e podem chamar o Sindágua sempre
que necessário, pois é direito do trabalhador
ser assistido por seu Sindicato em qualquer
circunstância!
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Observações:

Fundiágua

Plano de saúde: Sindicato defendeu
participação dos trabalhadores no debate

N

o comunicado da Fundiágua divulgado no dia 25/6, informando sobre a
decisão pela permanência da Amil Saúde, há algumas questões que precisam
ser esclarecidas. Em primeiro lugar, não
houve ampla divulgação do processo,
como a�irma a Fundação. Prova disso é
que, do total de 9.010 vidas assistidas
pelo atual plano de saúde, somente 284
responderam à pesquisa da Fundação,
o que representa apenas 3,15% do total
de bene�iciários do plano.
Além disso, a pesquisa foi realizada
numa sexta-feira, dia 21/06, durante o
ponto facultativo do GDF, provocando
inclusive questionamento do Conselho
Fiscal que, na reunião do dia 26 de junho, convidou o diretor de Seguridade
da Fundação para explicar a decisão da
Fundiágua de consultar os trabalhadores
em pleno feriado prolongado.

Nas reuniões da comissão houve
amplo debate com o Sindágua-DF,
ASAP, Caesb e Fundiágua, de forma a
se buscar a melhor opção para todos
os trabalhadores. Cabe lembrar que,
durante a data-base, o Sindicato informou nas assembleias que este ano foi
construído um termo de referência para
habilitação das corretoras de planos de
saúde. Isso culminou com a saída do

Em o�ício ao presidente da Fundiágua, entregue no dia 10/7, a diretoria
executiva do Sindágua comunica a
decisão de se retirar da comissão assistencial de 2019 do plano de saúde.
Veja abaixo o teor do documento com a
justi�icativa do Sindicato:
“Conforme registrado na ata da 12.ª
reunião Fundiágua da comissão assistencial, este Sindágua julga necessário

que os participantes do plano de saúde
tenham total conhecimento do processo
de seleção da operadora do plano de
saúde, assim como sejam consultados
quanto à escolha da referida operadora, fato não abarcado no processo de
consulta eletrônica executado por essa
Fundação no feriado de Corpus Christi,
pois recebemos denúncias de que diversos trabalhadores não tiveram acesso

Operadora /
Seguradoras

Proposta Final
- Mensalidade (R$)

Grupo Elo, que estava há 18 anos como
gestor junto à Fundação.
Com a habilitação da ExtraMed-PR, houve novo processo de cotação
das operadoras de planos de saúde,
chegando-se a reajuste negativo de até
-2% frente ao reajuste da in�lação médica (VCMH), de 14% atualmente. Aberta
a concorrência, foram apresentadas as
cotações conforme o quadro a seguir:

Reversão da Taxa
de Agenciamento

Reversão de
Pró-labore

AMIL ATUAL 6.492.598,32
AMIL

6.362.746,38

3.181.373,19

---

BRADESCO

6.380.195,75

5.742.176,18

63.801,96

SUL AMÉRICA

7.497.012,86

2.998.805,14

74.970,13

UNIMED

10.842.011,15

4.336.804,46

108.420,11

• A mensalidade proposta pela Amil é cerca de 18 mil reais menor que o preço apresentado pela Bradesco Saúde e tem reajuste
negativo. Entretanto, historicamente, os reajustes aplicados pela Bradesco Saúde são muito superiores aos da Amil, o que
poderá levar à mudança de operadora logo no ano seguinte.
• Cabe destacar que a Bradesco Saúde propôs reversão de 90% da taxa de agenciamento para o fundo assistencial da Fundiágua,
sendo que a proposta da Amil foi de apenas 50%. Essa taxa de agenciamento é o valor de margem das operadoras para
negociação no mercado de planos de saúde. Esse fato, conforme prevê o termo de referência, fez com que o valor fosse revertido ao fundo assistencial. É responsabilidade desse fundo aportar recursos para manter o subsídio aos planos de saúde dos
aposentados.
• Quando falamos de agenciamento, a tendência é que o valor seja quitado tão logo a seguradora consiga. Por exemplo,
se o agenciamento foi de 100% da primeira fatura, a seguradora irá pagar o agente ou corretor de seguros, assim que
receba o crédito da primeira fatura. Em alguns casos, o agenciamento pode ultrapassar esse valor, ou seja, ser 200% ou
mesmo 300% do valor da primeira fatura. Nesse caso, para beneficiar o fluxo de caixa da seguradora, esta pode dividir o
pagamento do agenciamento em quantas faturas forem necessárias, ou seja, o agenciamento será pago nas duas ou três
primeiras faturas pagas. Já com a comissão de seguros, o normal é que ela seja paga junto com as faturas ou parcelas. Se
a comissão negociada foi de 25%, a seguradora irá creditar ao corretor de seguros 25% do prêmio líquido todas as vezes
que uma parcela foi paga. (CIRCULAR SUSEP Nº 510)
• A Bradesco Saúde também ofereceu um pró-labore de 1% sobre a fatura mensal. A Amil não ofereceu essa vantagem.
Conforme tabela abaixo, a comissão assistencial realizou um comparativo entre as duas propostas – Bradesco e Amil:
Itens de avaliação
Reajuste na tabela atual (mensal)
Reversão do Agenciamento
Reversão do Pró-labore
Limite Técnico (Ponto de Equilíbrio)
Coparticipação
Reembolso

Amil
Bradesco
-2%
-1,73%
50%
90%
--1%
75%
80%
20%
20%
Mantém o mesmo valor
Reembolso maior
praticado atualmente
para exames
Migração de Produto
Permite
Não permite
Sem alteração
Rede Credenciada 1
Possível descredenciamento
na rede
do Hospital Santa Luzia (Amil 700)
Rede Credenciada 2
Parte da rede é própria
Não tem rede própria
Participantes já
Processo de Adaptação
Rede Credenciada 3
adaptados à rede
(6 meses)
Mais favorável
Menos Favorável
Permanência do Aposentado no Plano
Reajustes na renovação
Apresentou flexibilidade nas Histórico de inflexibilidade
renovações - Reajustes baixos nos processos de renovação
(2011 a 2015)

Sindágua decide sair da comissão assistencial

Planos I BD e II BD registraram
rentabilidade abaixo da meta
em fevereiro, março e abril

aos vídeos ou até mesmo ao questionário disponibilizado, comprovado com o
resultado de apenas 284 respostas, que
não representam nem ao menos 10% do
total de participantes.

A explicação do plano de saúde,
concomitantemente com a decisão de
qual operadora escolher, deveria ter sido
realizada em assembleia dos trabalhadores da CAESB.

Sindágua-DF participa da mobilização
contra as privatizações no DF e no Brasil

Con�irmando o que o Sindágua-DF publicou no boletim do
dia 21 de maio, os informes de rentabilidade referentes aos
meses de fevereiro, março e abril mostram que a rentabilidade
dos Planos BD e Saldado continuam abaixo da meta. Os
números (veja grá�icos abaixo) indicam a possibilidade de
futuros dé�icits e possíveis equacionamentos em ambos os
planos (I e II). Já o Plano III (misto) registrou rentabilidade
abaixo da meta em fevereiro e março, mas se recuperou em
abril.

Assembleia da CEB, dia 19
de junho, contra a reunião
dos acionistas para vender
51% das ações da empresa
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Audiência Pública promovida pela
Comissão de Legislação Participativa
(CLP) da Câmara Federal, dia 27 de junho,
por iniciativa da deputada Erika Kokay
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EXPEDIENTE

Por discordar da forma de decisão
da operadora de plano de saúde, comunicamos nossa retirada dessa comissão
até que a categoria caesbiana possa ser
ouvida por essa Fundação.

fev/19
mar/19

mar/19
abr/19

mar/19

abr/19

abr/19

Lançamento do Fórum da Sociedade Civil em Defesa das Estatais,
dia 18 de junho, no Teatro dos Bancários. Participaram o STIU-DF,
Sindicato dos Bancários, Sindimetrô-DF e Sindágua; a deputada
federal Erika Kokay, os deputados distritais Chico Vigilante e
Fabio Felix e a Assessoria do deputado Delmasso

Lançamento das Frentes em Defesa do Setor Elétrico Estatal, dia 3
de julho, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados

O Sindicato participou ainda de encontro para mobilização e articulação contra a
privatização do saneamento nas esferas federal, estadual e municipal. Dia 1.º de
julho, na Associação Brasileira de Municípios (Assemae).
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