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FioSaúde divulga proposta de nova tabela,
a vigorar a partir de janeiro de 2018

Confira mais informações no verso

econômico-financeiro da operadora - com 
destaque para a questão da perda de 
receitas decorrente das saídas de 
beneficiários, pedidos de migração para 
planos com mensalidades mais baixas, o  
envelhecimento da população e novos 
procedimentos incluídos no rol de 
cobertura da ANS.

A FioSaúde apresenta a proposta de tabela 
de preços, a vigorar a partir de janeiro de 
2018.

leva em conta ainda a inflação médica e o 
perfil etário da população de cada plano.

Os valores foram calculados com base em 
avaliação atuarial, que analisa a 
necessidade de receitas para sustentar os 
custos projetados para o ano de 2018. Esse 
relatório, elaborado por assessoria técnica

Para 2018, a FioSaúde continua enfrentan-
do as situações que afetam o equilíbrio

Está considerada ainda a necessidade de 
recompor o patrimônio líquido da Caixa de 
Assistência, iniciada em 2017 com a cota 
extra.

Valores são apreciados em Assembleia com beneficiários antes
de decisão do Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência

Cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma contribuição mensal líquida (base de janeiro de 2018) por beneficiário,
dividida em 12 parcelas, a serem cobradas de janeiro a dezembro de 2018 (meses de competência)

Proposta de nova tabela FioSaúde - a vigorar a partir de janeiro de 2018

Informe especial

Assembleia FioSaúde

Valores ao lado

considerando a

diferença entre

mensalidades,

sem considerar

cota extra

Confira quanto aumentaria cada valor de mensalidade em relação à tabela de 2017 (incremento)
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Compare a
proposta de
nova tabela
com a
precificação
de 2017

Para aqueles que
não puderem
assistir à
Assembleia
A FioSaúde
disponibilizará em
seu site o material
apresentado aos
beneficiários
presentes

Percentuais utilizados nos cálculos da nova tabela

Plano Básico ------------------------------------------------

Planos Superior, Essencial e Família I ---------------

Planos Clássico e Família II -----------------------------

Planos Executivo, Executivo Espacial e Família III ---

10,1%

12,2%

11,6%

     8%

www.fiosaude.org.br

Na FioSaúde, os trâmites para a adoção de 
nova tabela de preços de mensalidade 
seguem etapas definidas pelo Estatuto da 
Caixa de Assistência.

Para aqueles que não podem assistir 
presencialmente à Assembleia, existe a 
opção de participação através de 

De início, os bene-
ficiários são convi-
dados para Assem-
ble ia  não-del ibe-
rativa, na qual a Di-
retor ia Colegiada 
apresenta a proposta 
de  nova  t abe l a ,  
mostrando a execu-
ção orçamentária 
calculada com base 
nas receitas e nas 
despesas da FioSaúde 
durante o ano de 2017. 

A tabela de 2017 contou com o adici-
onal da cota extra de aporte de 
capital para recomposição do 
patrimônio líquido negativo por conta 
do déficit de 2016. Para 2018 
permanece a estratégia de recompor 
o valor, utilizando a mesma forma de 
parcelamento adotada no ano 
anterior: valor líquido de metade de 
uma contribuição mensal (base 
janeiro de 2018) por beneficiário, 
com divisão em 12 parcelas,

preços de mensalidades dos planos.

videoconferência com link disponibilizado 
no site da FioSaúde. Durante o evento, a 
Diretoria presta esclarecimentos aos 
benef ic iár ios  que se manifestam 
(presencialmente ou via email). Os co- 

mentários são acolhidos, de forma a serem 
transmitidos aos integrantes do Conselho 
Deliberativo da Caixa de Assistência.

a serem cobradas de janeiro a dezembro de 
2018 (os meses de competência). Confira 
abaixo detalhes:

Isso é feito em posterior reunião desse 
colegiado. Só depois de ouvida a Assembleia 
os integrantes do CD-FioSaúde deliberam 
em relação à adoção de nova tabela de

Compare com a tabela em vigor de janeiro a dezembro de 2017

Cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma contribuição mensal líquida (base de janeiro de 2017) por beneficiário,
dividida em 12 parcelas, cobradas de janeiro a dezembro de 2017 (meses de competência)

Saiba mais sobre a proposta de nova tabela da FioSaúde para 2018
Precificação apresentada em Assembleia com beneficiários antes da deliberação do Conselho

Saiba mais sobre a cota extra

Lembramos que quem 
recebe per capita do 
MPOG deve descontar 
no preço da tabela 
2018 os valores da 
tabela ao lado, válida 
desde 13/01/2016 (de 
acordo com a faixa de 
remuneração e idade). 

DESCONTO DO
PER CAPITA FIQUE DE OLHO NO DESCONTO DO PER CAPITA 

Remune-
ração (R$)

Remune-
ração (R$)

0 a 18 149,52

156,57

158,69

165,04

169,97

175,61

190,0319 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

0000
a 1.499

0000
a 1.499

142,47 135,42 129,78 122,71 111,43 107,20 101,56

1.500
a 1.999

1.500
a 1.999

2.000
a 2.499

2.000
a 2.499

2.500
a 2.999

2.500
a 2.999

3.000
a 3.999

3.000
a 3.999

4.000
a  5.499

4.000
a  5.499

5.500
a  7.499

5.500
a  7.499

7.500
ou mais

7.500
ou mais

149,52 142,47 135,42 129,78 114,25 108,61 102,97

151,64 144,59 137,53 131,89 116,38 110,73 105,08

156,57 149,52 142,47 135,42 117,07 111,43 105,79

161,51 154,46 147,41 140,35 122,02 116,38 110,73

167,15 160,10 153,05 146,00 127,66 122,02 116,38

180,76 171,49 163,77 156,04 129,78 123,60 117,42

193,0549 a 53 183,63 174,21 166,37 158,52 131,84 125,56 119,28

196,06 168,97 161,00186,50 176,94 133,90 127,52 121,1454 a 58

205,63 196,06 176,94 168,97 137,09 124,3359 ou + 186,50 130,71

Cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma contribuição mensal líquida (base de janeiro de 2018) por beneficiário,
dividida em 12 parcelas, a serem cobradas de janeiro a dezembro de 2018 (meses de competência)

Proposta de nova tabela FioSaúde - a vigorar a partir de janeiro de 2018
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