
 

 

COMUNICADO 

SUSPENSÃO DOS REAJUSTES - PLANOS EMPRESARIAIS e ADESÃO 

CONTRATANTES COM ATÉ 29 VIDAS  – ANO 2020 

Atendendo ao comunicado 85 de 31.08.2020 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), 

informamos que foi SUSPENSA A APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA, no período 

de SETEMBRO A DEZEMBRO/2020, conforme regras abaixo: 

 

REAJUSTE ANUAL – CONTRATANTES COM ATÉ 29 VIDAS – REAJUSTE EM POOL - estes contratos têm 

reajuste anual   com índice definido atuarialmente para todo o grupo de contratos de mesma 

característica, sendo aplicado no período de maio/2020 a abril/2021, na data base de cada contrato 

(mês do aniversário do contrato). Dessa forma, as mensalidades devidas seguirão as seguintes regras: 

a) REAJUSTES  APLICADOS  entre maio e agosto/2020 - no faturamento de setembro, outubro, 

novembro e dezembro//2020 haverá a cobrança da mensalidade de acordo com a tabela 

anterior ao reajuste. 

b) REAJUSTES  A SEREM APLICADOS entre setembro e dezembro/2020 - ficará suspensa a 

aplicação do reajuste anual durante este período. 

* IMPORTANTE - REAJUSTES ANUAIS APLICADOS  NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/20 REFERE-SE 

AO ANO DE 2019. 

 

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - os reajustes por faixa etária são aplicados no mês seguinte ao 

aniversário do beneficiário, conforme tabela / índices definidos em contrato, figurando SUSPENSA A 

APLICAÇÃO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA no ano de 2020, conforme abaixo: 

a) REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO  – JANEIRO A SETEMBRO/20  - para os que já tiveram 

reajuste por faixa etária aplicados neste período – será realizada a dedução desta variação na 

mensalidades de outubro a dezembro/20. Em outubro estaremos deduzindo o valor da 

variação aplicada em setembro e outubro. 

b) REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - OUTUBRO A DEZEMBRO – nos meses de outubro a 

dezembro/20 será aplicado o reajuste por faixa etária e realizada a dedução desta variação 

na mensalidade de cada um destes meses. 

 

IMPORTANTE – A partir de JANEIRO/2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os 

percentuais de reajustes anuais para todos os contratos e de mudança de faixa etária previstos no 

ano de 2020, ou seja, pelos valores atualizados. 

 

UNIMED SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Diretoria Executiva 

01.09.2020 



 

 

COMUNICADO 

SUSPENSÃO DOS REAJUSTES – PLANOS DE  ADESÃO –                 

CONTRATANTES COM 30 VIDAS OU MAIS  – ANO 2020 

Atendendo ao comunicado 85 de 31.08.2020 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), 

informamos que foi SUSPENSA A APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA, no período 

de SETEMBRO A DEZEMBRO/2020, conforme regras abaixo: 

 

REAJUSTE ANUAL – PLANOS DE ADESÃO COM 30 OU MAIS VIDAS – REAJUSTE 2020 - estes 

contratos têm reajuste anual  no mês do aniversário do contrato, com índice definido atuarialmente 

e negociado entre as partes, no período de janeiro a dezembro/2020. Dessa forma, as mensalidades 

devidas seguirão as seguintes regras: 

 

a)REAJUSTES  APLICADOS  entre janeiro a agosto/2020 - no faturamento de setembro, outubro, 

novembro e dezembro//2020 haverá a cobrança da mensalidade de acordo com a tabela 

anterior ao reajuste. 

b)REAJUSTES  A SEREM APLICADOS entre setembro e dezembro/2020 – ficará suspensa a 

aplicação do reajuste anual durante este período. 

 

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - os reajustes por faixa etária são aplicados no mês seguinte ao 

aniversário do beneficiário, conforme tabela / índices definidos em contrato, figurando SUSPENSA A 

APLICAÇÃO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA no ano de 2020, conforme regras abaixo: 

a)REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO  – JANEIRO A SETEMBRO/20  - para os que já 

tiveram reajuste por faixa etária aplicados neste período – será realizada a dedução desta 

variação na mensalidades de outubro a dezembro/20. Em outubro estaremos deduzindo o 

valor da variação aplicada em setembro e outubro. 

b)REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - OUTUBRO A DEZEMBRO – nos meses de outubro a 

dezembro/20 estaremos aplicando o reajuste por faixa etária e realizada a dedução desta 

variação na mensalidade de cada um destes meses. 

 

IMPORTANTE – A partir de JANEIRO/2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os 

percentuais de reajustes anuais para todos os contratos e de mudança de faixa etária previstos no 

ano de 2020, ou seja, pelos valores atualizados. 

 

UNIMED SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Diretoria Executiva 

01.09.2020 

 



 

 

COMUNICADO  

SUSPENSÃO DOS REAJUSTES – PLANOS EMPRESARIAIS                

CONTRATANTES COM 30 VIDAS OU MAIS  – ANO 2020 

Atendendo ao comunicado 85 de 31.08.2020 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), 

informamos que foi SUSPENSA A APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA, no período 

de SETEMBRO A DEZEMBRO/2020, conforme regras abaixo: 

 

REAJUSTE ANUAL – PLANOS EMPRESARIAIS COM 30 OU MAIS VIDAS – REAJUSTE 2020 - estes 

contratos têm reajuste anual no mês do aniversário do contrato, com índice definido atuarialmente e 

negociado pelas partes. Dessa forma, as mensalidades devidas seguirão as seguintes regras: 

 

a) REAJUSTES  APLICADOS  entre janeiro a agosto/2020 – Permanece o valor com reajuste 

negociado e aplicado no período, de acordo com a tabela reajustada. 

b) REAJUSTES AINDA NÃO NEGOCIADOS OU  A SEREM APLICADOS entre setembro e 

dezembro/2020 – será suspensa a aplicação de reajuste anual durante este período. 

Entretanto, poderá ser pactuado  a pedido do contratante, a aplicação do reajuste negociado 

entre as partes. 

 

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - os reajustes por faixa etária são aplicados no mês seguinte ao 

aniversário do beneficiário, conforme tabela / índices definidos em contrato, figurando SUSPENSA A 

APLICAÇÃO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA no ano de 2020, conforme regras abaixo: 

a)REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO  – JANEIRO A SETEMBRO/20  - para os que já tiveram 

reajuste por faixa etária aplicados neste período – será realizada a dedução desta variação na 

mensalidades de outubro a dezembro/20. Em outubro estaremos deduzindo o valor da variação 

aplicada em setembro e outubro. 

b)REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - OUTUBRO A DEZEMBRO – nos meses de outubro a 

dezembro/20 estaremos aplicando o reajuste por faixa etária e realizada a dedução desta 

variação na mensalidade de cada um destes meses. 

 

IMPORTANTE – A partir de JANEIRO/2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os 

percentuais de reajustes anuais para todos os contratos e de mudança de faixa etária previstos no 

ano de 2020, ou seja, pelos valores atualizados. 

 

UNIMED SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Diretoria Executiva 

01.09.2020 

 


