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A Divisão de Recursos Humanos (DRH) 
da Fundação CASA comunica aos servidores 
possíveis cenários a serem adotados em 
relação à assistência à saúde dos servidores 
da Instituição. A Instituição estuda a 
possibilidade de manter os atuais valores 
do subsídio do plano oferecido por meio 
da operadora de Saúde Amil ou conceder 
crédito mensal, como uma espécie de auxílio 
saúde.

Para manter o equilíbrio financeiro do 
contrato e considerando a sinistralidade do 
período, inicialmente a Amil apresentou 
proposta reajuste de 28,67%. Após amplas 
negociações, a Fundação CASA conseguiu 
reduzir o índice para 9,94%, distribuídos 
conforme faixa salarial.

Neste cenário, a Fundação CASA mantém o 

Capa
CASA divulga cenários sobre o 
plano de assistência à saúde

Boletim do 
RH 20

21

2

subsídio nos atuais valores praticados, sendo 
a diferença resultante do reajuste aplicado 
pela operadora custeado pelo servidor – 
seja como titular e eventuais dependentes e 
agregados. 

Suponha-se o caso hipotético de um 
servidor remunerado na faixa salarial de 
R$ 2.500,00 e que tenha atualmente o plano 
básico da Amil para si, como titular. O valor 
descontado em holerite é de R$ 142,86, com 
subsídio de R$ 478,25 da Fundação CASA 
– totalizando R$ 621,11 o valor do plano. 
Com o reajuste da operadora, o servidor 
passará a ter descontado por mês R$ 159,47, 
uma diferença de R$ 16,61, mantendo-se o 
subsídio de R$ 523,38 da Instituição – o que 
totalizará o novo valor de R$ 682,85 pelo 
plano básico da Amil.

Nas ao lao  abaixo é possível conferir o valor 
atual pago pelo servidor e pela Fundação 
CASA, conforme as dez faixas salariais 
existentes, e comparar com os novos valores 
após o reajuste e o impacto financeiro de 
cada um. O servidor pode avaliar como o 
cenário se aplica ao seu caso, especialmente 
se tiver dependentes e agregados.

Já o segundo cenário envolve o crédito 
mensal para o servidor no valor de R$ 350, 
como uma espécie de auxílio saúde. O valor 
destinado independerá da existência atual de 
dependentes ou agregados no plano da Amil 
e de faixa de renda. A concessão só ocorrerá 
após a rescisão com a Amil, cuja vigência 
contratual vai até julho de 2021.
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Fundação CASA avalia cenário da Amil e do Iamspe
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Desde o início deste ano, a Divisão de 
Recursos Humanos da CASA, por meio 
da Seção de Benefícios da Gerência de 
Pessoal, Pagamentos e Benefícios, cadastra 
os servidores da Instituição interessados 
em aderir ao sistema de saúde do Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (Iamspe).

O Governo do Estado de São Paulo 
possibilita a adesão dos empregados públicos 
da Administração Direta e Indireta, como a 
Fundação CASA, órgão vinculado à Secretaria 
da Justiça e Cidadania (SJC). O servidor 
interessado, pode aderir até o dia 05 de abril.

A contribuição para o Iamspe é descontada 
diretamente em folha de pagamento, em 
porcentagem proporcional conforme o tipo de 
adesão – contribuinte (titular), beneficiários 
(dependentes) e agregados. A incidência da 
base de cálculo é sobre a remuneração bruta 
do servidor e o desconto da contribuição varia 
de 0,5% a 3%, conforme a tabela a seguir.

Para mais informações sobre a adesão ao 
Iampse, acesse a Intranet Fundação CASA 
pelo endereço http://intranet, a partir da rede 
da Fundação CASA, ou o endereço www.
fundacaocasa.sp.gov.br/intranet do celular ou 
do computador de casa. Basta utilizar o login 
e senha do ERP.
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