
 Buscando sempre estar próximo de 
nossos usuários com clareza e objetividade 
nos utilizamos deste informativo para que 
todos saibam da real situação do Fundo de 
Assistência.  
 Esperando  que  des ta  fo rma o 
acolhimento de informações errôneas não se 
faça presente.  

É um Fundo de Assistência regido por Leis e Decretos Municipal; e Resoluções do Conselho Diretor;     
É administrado por um Conselho Diretor Eleito pelos Usuários;
Não está vinculado a ANS (Agência Nacional de Saúde)
Atualmente o FAS é normatizado pelas normas abaixo:
Lei nº 87 de novembro de 1999; Lei nº 221, de 18 de março de 2005;
Lei nº 403, de 2010; Decreto nº 8.832, de 15 de dezembro de 2000.

O que é o

FAS?

GESTÃO COMPROMETIDA COM A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.

COM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
E PELA CONTINUIDADE DO NOSSO

FUNDO DE ASSISTÊNCIA.

BOLETIMBOLETIM
INFORMATIVO

 Como acessar? Está disponibilizado no site da Prefeitura de Chapecó: www.chapeco.sc.gov.br  - Servidor FAS.

Colega 
Servidor



Serviços Prestados e Credenciados
 Para uma saúde completa, é preciso sempre lembrar, que começa pela 
boca. Para isso, consultas periódicas ao dentista para avaliação de toda a cavidade 
bucal, seja dentes e restaurações, bem como o periodonto (gengiva, osso e 
ligamento periodontal), são essenciais, pois doenças como cárie e periodontite 
ainda são de altas prevalências na população. 
          Por isso, o FAS proporciona assistência odontológica aos seus usuários, 
mantendo em sua sede dois consultórios odontológicos, três profissionais 
Cirurgiãs-Dentistas e duas Auxiliares. Mas também, contamos com uma rede de 
profissionais credenciados, que prestam atendimento especializado em suas 
clínicas. 
Os tratamentos realizados são os de odontologia preventiva e restauradora com 
remoção de tártaro e profilaxia dental (limpeza), aplicação tópica de flúor, 
orientação de higiene oral, restaurações e radiografias intra-orais.
Para o tratamento dos menores temos atendimento especializado com 
Odontopediatra. Com os pequeninos, o acompanhamento é realizado desde 
bebês, orientando os pais quanto aos cuidados em casa, e ambientando as 
crianças ao espaço odontológico, apresentando a odontologia de forma positiva 
para eles, realizando procedimentos de prevenção à cárie e restaurações das 
mesmas.
          Outro cuidado especial é quanto a prevenção ao câncer de boca, que tem 
alta prevalência na população adulta e pode ser diagnosticado precocemente 
através de exame clínico avaliando as estruturas de tecidos moles, como 
bochechas, palato e língua.
          Com todos os benefícios citados, o FAS pretende contribuir de forma mais 
eficiente para promover o bem estar integral dos funcionários públicos municipais.
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Se ocorrer de ficarmos sem
o fundo nossa saúde e dos
familiares ficará à mercê
do SUS...

O FAS permite o acesso a especialidades, a exames e cirurgias. Exames na 
maioria de um dia para outro e até no mesmo dia. Consultas também são de 
forma rápida. As cirurgias são autorizadas de forma rápida ficando a cargo do 
médico o agendamento hospitalar.

Representa 14.404 consultas no ano de 2021 ou 1.440 ao Mês de especialidades.
Período Jan a Out 2021.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS X DESPESAS
EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESAS

NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESAS

NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESAS
NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

No ano de 2018 teve um déficit de R$ 692.871,53; o saldo bancário
em 31/12/2018 era de R$ 5.595.117,26. 

No ano de 2020 com o surgimento do COVID-19 e consequentemente
o lockdown que retraiu a economia nacional; formou-se um superávit de
R$ 1.296.157,33; o saldo bancário em 31/12/2020 era de R$ 5.973.004,19.

Já no ano de 2019 teve um déficit de R$ 1.015.278,52; o saldo bancário em
31/12/2019 era de R$ 4.676.846,83.

Percebe-se que os gastos com médico começaram a crescer em virtude da
queda dos números da COVID. No período de janeiro de 2021 à janeiro de
2022 percebe-se um déficit da ordem de R$ 72.999,30. A tendência é que
em 2022 tenhamos um déficit de receita superior a 1,5 milhão.

EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESAS NO
PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022



 No ano de 2019 o FAS contratou uma consultoria especializada em cálculos atuarias (LUMES), a 
mesma apresentou 03 (três) cenários de aumento das alíquotas para os servidores e ou dependentes, 
conforme se demonstra: 

CORREÇÃO DE ALÍQUOTAS E MUDANÇA DA LEI

Cenário ideal
segundo

a Lumens.
A Empresa que realizou o Cálculo Atuarial chegou à 
conclusão que a mensalidade deveria ser por faixa 
etária com os valores de acordo com a tabela ao 
lado, com um aumento de 3% na alíquota; ou se dos 
atuais 4% para 7%, para a sobrevida do Fundo.

 Foi realizada pesquisa de preços de Planos 
de Saúde da região que pertencemos para confrontar 
o valor das alíquotas praticadas pelo FAS com as de 
mercado. Denota-se que o FAS possui alíquotas 
muito atraentes diante das praticadas pelo 
mercado de planos de saúde nacional com um 
atendimento ágil e inúmeros credenciados de todas 
as especialidades.
 A tabela ao lado demonstra os custos médio 
de um plano de saúde da região para pessoas física; 
lembrando que em grupo e ou Pessoa Jurídica o valor 
da mensalidade reduz em média 50%.

CUSTO DE
PLANO EXTERNO

 No gráfico ao lado evidencia-se que se caso
não tivesse ocorrido a pandemia de COVID-19,
nosso fundo teria uma sobrevida até junho de
2023; ou seja, se fossemos contar a partir de
dezembro de 2021, sua vida seria de mais
1 ano e 8 meses.

A média de desconto mensal dos servidores é de R$ 164,20 



 Somos um Fundo de cunho SOCIAL
por isso a diferença na cobrança de 

mensalidade, não visamos lucro.
 Conforme a média salarial dos 

servidores municipais verifica-se que é 
impossível a maioria de nós termos acesso a 
um plano particular de saúde que contemple 

os serviços oferecidos pelo FAS, devido
ao custo alto dos mesmos.

PLANOS EXTERNOS
COPARTICIPAÇAO

 Considerando o lado Social do FAS, foi formado grupos de Estudo, debates juntamente com o Conselho diretor no 
qual foi construído o Projeto de Lei do Fundo; bem como elaborados no decorrer do período inúmeros cálculos atuariais 
visando à manutenção e ou sobrevivência do FAS.
 Foi realizada Assembleia no dia 30/10/2021 no pavilhão da Efapi, na qual foi apresentado a correção das alíquotas 
futuras que serão praticadas pelo FAS. Destarte que as mesmas foram aprovadas em assembleia; porém houve um número 
reduzido de participantes, como o FAS pertence a todos os Servidores ativos (de forma opcional) elaboramos este Boletim 
visando e esperando que desta forma o acolhimento de informações se torne clara e precisa e se faça presente entre os 
servidores.
 O FAS como demonstrado através de números é um Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal e 
seus dependentes que proporciona a Saúde para seus usuários, mediante ações no âmbito da promoção, prevenção e 
recuperação, visando a melhoria da qualidade de vida dos seus usuários de forma opcional a quem a ele adere.

CÁLCULO ATUARIAL PROPOSTO PELO FAS

SIMULADOS POR FAMÍLIA
Apresenta-se simulado com base em um salário de R$ 3.000,00

ALIQUOTAS PROPOSTAS PELO CONSELHO DIRETOR DO FAS E APROVADA EM ASSEMBLEIA.





SIMULADO PLANO DE SAUDE EXTERNO X FAS
Simulado com uma família de 1 titular e 3 dependentes

CUSTO PROCEDIMENTOS PLANO EXTERNO X FAS

Para que tenhamos sucesso
e para que nosso Fundo
t e n h a  c o n t i n u i d a d e .

É  p r e c i s o  q u e   h a j a
c o n s c i e n t i z a ç ã o
no uso e na participação. 

É URGENTE A INJEÇÃO
DE RECEITA para que

possamos continuar com
NOSSO FUNDO DE ASSISTÊNCIA

E PROPORCIONAR UMA
SAÚDE DE QUALIDADE.

SE OCORRER DE FICARMOS SEM
O FAS, NOSSA SAÚDE E a DOS
NOSSOS FAMILIARES FICARÁ
À MERCÊ DO SUS ....


