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EDITORIAL

A atual situação deficitária da Cassi é uma preocupação de todos 
nós, pois dependemos da Caixa de Assistência para garantir um bem 
fundamental e que não tem preço: a saúde.

A proposta de alteração estatutária apresentada para votação, 
após intenso debate e negociação entre as entidades e o BB, com 
suporte técnico da Cassi, busca implementar as medidas neces 
sárias para restabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial da Caixa de 
Assistência, com a contrapartida do patrocinador e dos associados, 
tendo cada um cedido em pontos divergentes e mantido premissas 
que consideram fundamentais para alcançar o equilíbrio no custeio.

As contribuições serão mantidas no atual patamar (4% para asso-
ciados e 4,5% para o BB), mesmo após 2022, com a vinculação da 
contribuição por dependente ao percentual do salário/benefício re-
cebido. O Banco, por sua vez, irá contribuir com adicional de 3% (por 
dependente) para até três dependentes dos funcionários da ativa, 
até a sua aposentadoria, e com uma taxa de administração de 10% 
sobre a folha total dos funcionários da ativa até 2021 e retroativa a 
jan/2019, valores que serão injetados no caixa da Cassi e auxiliarão 
no custeio global do plano, garantindo sua solvência até 2024.

Na parte de governança, foram inseridas alterações que buscam a 
melhoria e agilidade dos processos decisórios. A aprovação da propos-
ta de alteração estatutária, defendida pela ANABB, representa a re-
cuperação do equilíbrio financeiro da Cassi e colabora decisivamente 
para garantir a saúde de todos nós!

DIRETORIA EXECUTIVA DA ANABB

ANABB: SHC SUL CR Quadra 507, Bl. A, Lj. 15 – Asa Sul – Brasília/DF – CEP: 70351-510 
CEntral de Atendimento da ANABB: 0800 727 9669 
Site: www.anabb.org.br | E-mail: vicom@anabb.org.br  
Coordenação:  Vice-presidencia de Comunicação da ANABB 
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ENTENDA A  SITUAÇÃO

A difícil situação financeira pela 
qual passa a Cassi é inquestioná-
vel. Por isso, antes de tratarmos da 
proposta, construída conjuntamen-
te pelas entidades e pelo patrocina-
dor e que será levada à consulta ao 
corpo social, ainda em maio, é de 
suma importância contextualizar o 
associado acerca da real situação 
de nossa Caixa de Assistência.

O último ingresso substancial de 
recursos para a Cassi deu-se em 
2007, na consulta ao corpo social, 
com aporte imediato de R$ 300 mi-
lhões pelo BB e definição de novos 
percentuais de contribuição para o 
associado e o patrocinador. Houve, 
na sequência, entrada de outros 
recursos extraordinários, decor-
rentes de renegociações tributá-
rias (2009) e do Benefício Especial 
Temporário (BET).

No entanto, a Cassi vem, desde 
2012, portanto, há sete anos, re-
gistrando sucessivos déficits: 2012 
(R$ 108 milhões), 2013 (R$ 29 
milhões), 2014 (R$ 109 milhões), 
2015 (R$ 234 milhões), 2016 (R$ 
159 milhões), 2017 (R$ 206 mi-
lhões) e 2018 (R$ 378 milhões).

Registre-se ainda que, desde de-
zembro de 2016, a Cassi passou a 

arrecadar, em caráter extraordiná-
rio e temporário, em decorrência 
do Memorando de Entendimentos, 
cerca de R$ 40 milhões/mês (R$ 
23 milhões do BB e R$ 17 milhões 
dos associados). Mesmo assim, 
continuou a registrar resultados 
deficitários em 2016, 2017 e 2018.

Os sucessivos resultados ne-
gativos consumiram as reservas 
com impacto nos principais indi-
cadores financeiros, entre eles: 

• Os ATIVOS GARANTIDO-
RES fecharam em déficit de  
R$ 74 milhões – o desen-
quadramento vem desde 
julho de 2018.

• A MARGEM DE SOLVÊNCIA 
fechou em déficit de R$ 810 
milhões – a situação vem  
se repetindo desde julho de 
2017.

• O PATRIMÔNIO SOCIAL 
fechou em R$ 99 milhões 
negativos – a situação es-
tende-se desde o início de 
2018.

• A RECEITA per capita  
anual da Cassi é de  
R$ 525,00 e as DESPESAS 
são de R$ 783,64.
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PATRIMÔNIO X RESULTADO LÍQUIDO 
A Cassi fechou o exercício de 2018 com prejuízo acumulado de R$ 378 mi-
lhões, resultante do descasamento entre receitas e despesas. Embora não 
impacte o resultado, vale ressaltar que o BB adiantou, no 1º semestre de 
2018, R$ 323 milhões referentes ao 13º salário da parte patronal na contri-
buição de quatro anos. 

PATRIMÔNIO X MARGEM DE SOLVÊNCIA 
Em 2018, a Cassi encerrou o ano com patrimônio social ajustado de R$ 109 
milhões negativos (passivo a descoberto). A margem de solvência – exigên-
cia de recursos próprios – foi de R$ 701 milhões em dezembro de 2018, o 
que representa uma insuficiência de R$ 810 milhões. 

ENTENDA, COM OS GRÁFICOS  
A SEGUIR, COMO ESTÃO OS  
PRINCIPAIS INDICADORES  
FINANCEIROS DA CASSI

Em 2017, prejuízo foi de R$ 206 milhões. 
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RECEITAS X DESPESAS DA CASSI
A evolução mensal entre receitas e despesas da Cassi está demonstrada 
no gráfico a seguir. Também é possível acompanhar o Índice de Sinistralida-
de, que expressa o consumo das receitas pelas despesas. Em 2018, o Ín-
dice de Sinistralidade foi de 103,15%, isto é, as receitas básicas não foram 
suficientes para financiar as despesas básicas do exercício, sendo estas 
3,15% superiores às receitas.

Em 2018, sem a devida dis-
cussão com as entidades, o Ban-
co apresentou proposta que foi 
levada ao corpo social para con-
sulta e rejeitada por mais de 90 
mil associados. Sem a constru-
ção de um acordo, a Cassi fechou 
o ano com déficit histórico de  
R$ 378 milhões e desenquadra-
da nos indicadores sob acompa-
nhamento da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

A Mesa de Negociação foi res-
tabelecida em 31/01/19, com a 
apresentação de nova proposta 
pelo patrocinador. Após difícil pro-
cesso de negociação, com nove 
encontros, muita luta e posiciona-
mento firme por parte das entida-
des, foi possível, no final de março, 
com suporte técnico e cálculos atu-
ariais da Cassi, concretizar a ver-
são final da proposta, totalmente 
diferente da apresentada pelo BB 
na reabertura da Mesa.
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A possibilidade de implemen-
tação do Regime Especial de 
Direção Fiscal na Cassi ganhou 
repercussão na mídia após di-
vulgação de despacho assinado 
pelo diretor de Normas e Habilita-
ção das Operadoras da Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), Leandro da Silva, pre-
sidente em exercício do órgão 
regulador. Com base no Artigo 
11 da Resolução Normativa nº 
400/2016, o diretor ratificou no 
despacho o voto favorável à ins-
tauração do regime especial na 
Caixa de Assistência.

O Regime de Direção Fis-
cal está previsto na Resolução 
Normativa nº 316 da ANS, de 
30/11/2012. É um processo em 
que a agência reguladora desig-
na um agente que atuará como 
fiscalizador/analista, sem pode-
res de gestão, das contas da ope-
radora do plano de saúde. 

O intuito do Regime de Direção 
Fiscal é fazer um acompanha-
mento especial e mais aproxima-
do da ANS junto à operadora de 
plano de saúde fiscalizada, tudo 
com vistas a corrigir anormalida-
des financeiras ou administrati-
vas apresentadas. Na eventua-
lidade da operadora continuar a 

apresentar insolvência econômico-
-financeira ou alguma irregularida-
de administrativa durante o Regi-
me de Direção Fiscal, e caso não 
haja indício de melhoria ou sanea-
mento das anormalidades, o dire-
tor fiscal nomeado poderá propor à 
ANS medidas extremas, como, por 
exemplo, a alienação da carteira 
da operadora ou a sua liquidação 
extrajudicial, cabendo ao órgão 
regulador a decisão final. Ressalte-
-se, portanto, que uma eventual 
instauração do Regime de Direção 
Fiscal não representa intervenção 
nem afastamento da atual direto-
ria da Cassi.

Na reunião de 24/04/19, as 
entidades representativas foram 
informadas pela ANS de que o des-
pacho proferido pelo presidente 
em exercício, amplamente di-
vulgado na mídia, não é uma 
decisão final que por si só re-
presente a instauração do 
Regime de Direção Fiscal, 
sendo necessária ainda 
uma decisão final so-
bre o assunto a ser 
tomada pelo cole-
giado da ANS.

RISCO DE REGIME DE 
DIREÇÃO FISCAL PELA ANS

6     Especial  
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A proposta construída pelas entidades e pelo Banco do Brasil na 
Mesa de Negociação busca recuperar LIQUIDEZ, RESERVAS, MAR-
GEM DE SOLVÊNCIA e demais ÍNDICES FINANCEIROS da Cassi.

A nova proposta mantém a contribuição entre associados e patro-
cinador e institui a cobrança por dependentes. 

No novo Estatuto, as regras sobre custeio estão previstas nos ar-
tigos de 15 a 20. 

PROPOSTA DE CUSTEIO
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ASSOCIADOS (CONTRIBUIÇÃO PESSOAL)
• 4% sobre o salário BB/benefício Previ/INSS.
• Piso de contribuição: R$ 120,00 (corresponde a 4% do menor 

salário do BB).
• Teto de contribuição: 7,5% do salário/benefício (qualquer que 

seja o número de dependentes).

PATROCINADOR (CONTRAPARTIDA À CONTRIBUIÇÃO PESSOAL)
• 4,5% do salário BB/benefício Previ/INSS.
• Piso de contribuição: R$ 135,00.

A proposta, no que diz respeito à contri-
buição para o titular, mantém a propor-
ção de 4% (associados) e 4,5% (patroci-
nador). Desde dezembro de 2016, por 
força do Memorando de Entendimentos, 
o associado contribui com 3% +1%. 

8     Especial  
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Não restam dúvidas de que a 
situação ideal seria a não cobran-
ça por dependentes. No entanto, 
para avançar nas negociações, 
foi necessária a inclusão do tema 
nos debates. Em 2018, a ANABB 
foi contra a contribuição por de-
pendentes, pois a base de cálculo 
estava atrelada ao Valor de Refe-
rência por Dependente (VRD), fato 
que acarretaria muitos prejuízos 
aos associados. 

A cobrança com base no VRD 
promoveria a quebra da relação 
salarial e o reajuste anual ficaria 
a cargo do Conselho Deliberativo 
da Cassi, tendo como referência 
a sinistralidade e os cálculos atu-
ariais. A projeção de reajuste da 
contribuição por dependente com 
base no VRD ficaria em torno de 
12% ao ano. 

Outro ponto que pesou nos de-
bates foi o equilíbrio no custeio 
do Plano de Associados. As enti-
dades propuseram, em novem-
bro de 2018, uma contribuição 
de 5,5% para os associados e de 
8,5% para o BB, sem a cobrança 
por dependentes. Assim, os ín-
dices de contribuição teriam de 
saltar dos atuais 9,6% para cerca 
de 14% das Fopags (BB + Previ/

INSS). No entanto, o Banco infor-
mou da impossibilidade de aten-
der a proposta, em vista dos im-
pactos relativos à CVM. 

PREMISSAS PARA COBRANÇA 
POR DEPENDENTE

• Foi definida com base em 
percentuais sobre salá-
rio/benefício do titular.  

• Será reajustada anualmen-
te no mesmo índice do 
ajuste salarial, cuja base 
é o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). 

• Garante previsibilidade fi-
nanceira.

Especial               9
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COMO SERÁ A CONTRIBUIÇÃO POR DEPENDENTE 
    
• Funcionários da ativa, aposentados e pensionistas paga-

rão percentuais iguais – exceto para o primeiro dependen-
te, que é de 1% para os funcionários da ativa e de 2% 
para os aposentados e pensionistas. Para o segundo e os 
demais dependentes, serão pagos percentuais de 0,5% e 
0,25% do salário/benefício, respectivamente.

• Haverá contribuição mínima de R$ 50,00 e máxima de  
R$ 300,00 por dependente. Esses valores serão reajusta-
dos anualmente pelo mesmo índice de reajuste salarial do 
funcionário da ativa. 

• O BB vai contribuir com 3% da renda dos titulares da ativa 
para cada dependente – limitado a três por titular. Para 
um funcionário da ativa com três dependentes, por exem-
plo, o Banco contribuirá com 9% do salário do titular até a 
aposentadoria.

A nova proposta representa um avanço, pois a 
contribuição por dependente deixa de estar atrelada 
ao VRD e passa a ser fixada por PERCENTUAL DO 
SALÁRIO do participante.

• Todos contribuem com a Cassi na medida de 
seu ganho e a utilizam conforme suas neces-
sidades. 

• Todos os associados e seus dependentes po-
dem usar a mesma assistência médico-hospi-
talar e receber os tratamentos necessários.

O percentual pago pelo patrocinador referente à con-
tribuição por dependente de funcionário da ativa (3% por 
dependente) foi uma conquista das entidades, que con-
seguiram que o valor dobrasse em comparação à propos-
ta anterior apresentada pelo BB.  A ideia é que quanto 
mais dinheiro tiver a Cassi, melhor.
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Para ajudar os associados a entenderam como será a cobrança, a 
ANABB fez simulações sobre os valores que os funcionários da ativa 
e os aposentados vão pagar por seus dependentes, de acordo com a 
faixa salarial. Foram feitas simulações baseadas em salários de R$ 5 
mil e R$ 10 mil, que são os mais representativos entre os associados. 

Atualmente, a Cassi possui 403.701 associados e beneficiários do 
Plano de Associados.  Desse total, 189.179 são titulares e pensionistas 
e 214.522 são dependentes. Destes, mais de 64 mil associados, que 
representam 34% dos titulares e pensionistas, não possuem nenhum 
dependente. Entre os aposentados, 25% não possuem dependente e 
60% possuem apenas um. Entre funcionários da ativa e aposentados, 
a proporção é de 1,54 dependente por ativo e 0,94 dependente por 
aposentado.

Especial               11

EXEMPLOS DE CONTRIBUIÇÃO 
POR DEPENDENTE

Nos exemplos das páginas a seguir, é importante observar que um fun-
cionário da ativa com salário de R$ 5 mil e núcleo familiar composto por 
três dependentes, pagará R$ 50 por cada dependente, totalizando uma 
contribuição de R$ 350 por mês à Cassi. Já um aposentado, na mesma 
faixa salarial e mesma quantidade de dependentes, pagará R$ 375,00.  

PARA REFLEXÃO DOS ASSOCIADOS 

Por sua vez, um funcionário da ativa com salário de R$ 10 mil e mesmo 
núcleo familiar pagará R$ 100,00 pelo primeiro dependente e R$50,00 pe-
los demais, totalizando uma contribuição de R$ 600,00 por mês à Cassi. 
Já um aposentado, pagará R$ 700,00/mês, sendo R$200,00 pelo primei-
ro dependente e R$50,00 pelos demais.  
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COMO SERÁ A CONTRIBUIÇÃO POR DEPENDENTES 
PARA APOSENTADO COM SALÁRIO DE R$ 5 MIL 

COMO SERÁ A CONTRIBUIÇÃO POR DEPENDENTES 
PARA FUNCIONÁRIO DA ATIVA COM SALÁRIO DE R$ 5 MIL 
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COMO SERÁ A CONTRIBUIÇÃO POR DEPENDENTES 
PARA APOSENTADO COM SALÁRIO DE R$ 10 MIL 

COMO SERÁ A CONTRIBUIÇÃO POR DEPENDENTES 
PARA FUNCIONÁRIO DA ATIVA COM SALÁRIO DE R$ 10 MIL  
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De 2019 a 2022, o BB vai 
injetar recursos na Cassi para 
recompor os índices de liqui-
dez e a margem de solvência, 
por meio de: 

• Ressarcimento Tempo-
rário e Extraordinário 
(RTE): R$ 28 milhões/
mês até dezembro de 
2019 (Memorando 
de Entendimentos de 
2016). 

• Taxa de Administração 
(retroativa a janeiro de 
2019): percentual de 
10% sobre o somatório 
das contribuições pes-
soais e patronais dos 
funcionários da ativa até 
2021 (artigo 92 do novo 
Estatuto). 

• Retroatividade da con-
tribuição patronal por 
dependente (3% por 
dependente da ativa) a 
janeiro de 2019.

14     Especial 
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Até 2022, será mantida a proporcionalidade média contributiva en-
tre o Banco do Brasil e os associados (60 x 40).

* A proporcionalidade será alterada a cada ano, em função das contri-
buições extraordinárias feitas pelo BB (RTE e Taxa de Administração + 
retroativo da contribuição por dependente).

Analise, nos gráficos a seguir, como será a contribuição 
do Banco e dos associados de 2019 a 2022. As contribui-
ções para o Plano de Associados vão garantir equilíbrio 
financeiro, até 2022, e assegurar a solvência até 2023. 
No consolidado (Plano de Associados + Plano Família), o 
equilíbrio fica garantido até 2023 e atende o índice de sol-
vência até 2024.
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CONTRIBUIÇÃO 
ASSOCIADOS X 
PATROCINADOR 
EM R$

16     Especial  
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A nova proposta, em comparação com a pro-
posta rejeitada em 2018 pelo corpo social, possui 
avanços e traz benefícios para a grande maioria 
dos associados, entre funcionários da ativa e apo-
sentados. 

Para 86% dos funcionários da ativa, 
as contribuições serão reduzidas ou 
mantidas.

Para 84% dos aposentados, as contri-
buições terão redução ou serão man-
tidas.
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PROPOSTA DE GOVERNANÇA

Em relação à governança, a 
nova proposta obteve conquistas. 
Um dos avanços está relacionado 
a estrutura da diretoria, cuja orga-
nização seguiu o modelo proposto 
pelas entidades no Grupo de Tra-
balho realizado em novembro de 
2018. Outro ponto relevante é que 
a avaliação dos cálculos atuariais 
passará a ser feita por duas dire-
torias, o que dá mais segurança à 

gestão. Houve a inclusão de pré-
-requisitos para quem for ocupar 
cargos na diretoria e nos conse-
lhos e o estabelecimento de meca-
nismos que darão celeridade nas 
decisões dos colegiados.  

Foi instituído ainda o voto de 
decisão para o presidente da Di-
retoria Executiva, com limitações 
bem claras e fixadas em Estatuto. 

EXPERIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 
DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO 

A nova proposta exige do candidato a membro do Conselho 
Deliberativo experiência comprovada de, no mínimo, quatro 
anos, para eleitos e indicados, no exercício de função técnica 
ou gerencial em, pelo menos, uma das seguintes áreas: saúde, 
financeira, administrativa, contábil, econômica, jurídica ou atua-
rial, ou certificação reconhecida pelo mercado e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo da Cassi. Estará contemplada no artigo 
81, VI do Novo Estatuto. 

20     Especial  

É um avanço a indicação ou eleição de membros para o 
Conselho Deliberativo que tenham vivência em gestão, 

participação em órgãos colegiados de certa complexidade 
ou certificação por institutos credenciados para tal. 
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PAUTA AUTOMÁTICA AO 
CONSELHO DELIBERATIVO 

A nova proposta quer garantir que todos os assuntos enca-
minhados de acordo com critérios técnicos e dentro do prazo 
regimental sejam inseridos na pauta da Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo. Estará contemplada no artigo 43 § 2º do 
Novo Estatuto. 

• Garante que nenhum item importante fique sem 
apreciação.

• Atribui velocidade às decisões.
• Não compromete os rituais e as boas práticas de 

governança. 

ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO 

A nova proposta define a estrutura das atuais diretorias, que 
estará contemplada no artigo 49 do Novo Estatuto, da seguinte 
forma:

DIRETORIAS OCUPADAS PELO PATROCINADOR
• Presidência 
• Diretoria de Administração e Finanças

DIRETORIAS OCUPADAS POR ASSOCIADOS ELEITOS 
• Diretoria de Risco Populacional, Programas e Produtos 

de Saúde 
• Diretoria de Rede de Atenção à Saúde 

A Tecnologia ficará vinculada à Presidência da Diretoria Exe-
cutiva. 
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Um avanço na proposta é que haverá 
segregação das funções atuariais na 
estrutura da Cassi, visando adequá-
-las às melhores práticas de gover-
nança. A Diretoria de Administração 

e Finanças passará institucional-
mente a responder pelos cálculos 

atuariais, mantendo, na Diretoria de 
Risco Populacional, Programas e Pro-
dutos de Saúde, as funções atuariais 
relacionadas às suas competências.
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EXPERIÊNCIA EXIGIDA PARA 
ELEITOS E INDICADOS 

A nova proposta exige do candidato a membro da Diretoria 
Executiva experiência comprovada de, no mínimo, quatro anos, 
para eleitos e indicados, no exercício de função gerencial em, 
pelo menos, uma das seguintes áreas: saúde, financeira, admi-
nistrativa, contábil, econômica, jurídica ou atuarial. Estará con-
templada no artigo 81, V do Novo Estatuto.

• Exigir experiência mínima é um avanço, pois as funções serão ocupadas 
por pessoas com o mínimo de vivência em gestão.

• Os profissionais que atuam devem ter conhecimentos específicos para 
melhor atuação em seus cargos, pois a Cassi é o maior plano de autoges-
tão de saúde do país. 

VOTO DE DECISÃO 
DA PRESIDÊNCIA 

O voto de decisão estará delimitado a itens que são de alçada espe-
cífica da Diretoria Executiva, basicamente restrito a questões admi-
nistrativas e operacionais, não podendo ser exercido em matérias 
de competência do Conselho Deliberativo ou do corpo social. Estará 
contemplado no artigo 59, § 3º do Novo Estatuto. Na negociação, 
foram estabelecidas as situações em que o voto de decisão poderá 
ser utilizado:
• Orientar e controlar a execução das atividades técnicas e ad-

ministrativas e baixar os atos necessários à organização e ao 
funcionamento da Cassi.

• Conceder auxílios e benefícios, na forma dos Regulamentos, po-
dendo delegar essa competência.

• Estimular a instalação e apoiar os Conselhos de Usuários em 
suas atividades junto às dependências regionais.

• Apreciar recursos dos associados, podendo delegar essa com-
petência.

• Decidir sobre locação de imóveis, na forma do Regimento Inter-
no e do Manual de Competências e Alçadas, nos limites estabe-
lecidos pelo Orçamento.

• Decidir sobre a suspensão de associados nas situações descri-
tas no Artigo 11 do Estatuto e dos Regulamentos.

• Assegurar a utilização dos meios hábeis para recuperação de 
quantias devidas à Cassi.
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A nova proposta traz a possibilidade de o presidente exercer o voto de deci-
são em determinados assuntos de caráter operacional e de competência da 
Diretoria Executiva. Não há risco de a Diretoria tomar decisões estratégicas 
com base no voto de decisão. Questões estratégicas da Cassi são e continu-
arão sendo de competência do Conselho Deliberativo.

ELEIÇÕES INDEPENDENTES 
PARA CONSELHEIROS FISCAIS 

A nova proposta objetiva aprimorar as regras do processo eleitoral 
com eleições independentes para o Conselho Fiscal, podendo ocorrer 
no mesmo processo eleitoral. Estará contemplada no artigo 80, pará-
grafo único do Novo Estatuto.

• A eleição separada para o Conselho Fiscal é uma demanda muito 
presente nos tempos atuais, principalmente em relação à Cassi. 

• Gera mais transparência.
• O órgão, de natureza eminentemente fiscalizadora, terá mais indepen-

dência em sua atuação.

EXPERIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 
DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL 

A nova proposta exige do candidato a membro do Conselho Fiscal experi-
ência comprovada de, no mínimo, quatro anos, para eleitos e indicados, no 
exercício de função técnica ou gerencial em, pelo menos, uma das seguintes 
áreas: saúde, financeira, administrativa, contábil, econômica, jurídica ou atu-
arial, ou certificação reconhecida pelo mercado e aprovada pelo Conselho 
Deliberativo da Cassi. Estará contemplada no artigo 81, VI do Novo Estatuto.

• É um avanço a indicação ou a eleição de membros para o Conselho Fis-
cal que tenham vivência em gestão, participação em órgãos colegiados de 
certa complexidade ou certificação por institutos credenciados para tal. 
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)
A Diretoria da Cassi vai aprimorar o modelo da Estratégia Saúde da 
Família, priorizando a atenção primária e preventiva, sem descuidar 
dos demais compromissos contratuais de atendimento aos partici-
pantes dos Planos por ela geridos. A ESF alcançará todos os parti-
cipantes do Plano de Associados, em até quatro anos, a contar da 
conclusão da implantação dos novos modelos organizacionais e de 
governança da Cassi.

SAVING (ECONOMIA)
Trata-se de um compromisso assumido pela Diretoria da Cassi de 
economizar R$ 150 milhões em 2019 e, nos anos subsequentes, em 
torno de R$ 396 milhões/ano, por meio de ações administrativas e 
com os prestadores.

DEPENDENTES 
Filhos entre 21 e 24 anos poderão ser incluídos como dependentes, 
desde que estejam cursando o ensino superior ou equivalente (artigo 
12, III do Novo Estatuto), mantendo o direito adquirido dos que já 
completaram 21 anos. 

CARÊNCIA
Fixação de prazo de carência para efeito de percepção de auxílio e/
ou cobertura para os empregados, cuja adesão ao plano ocorra após 
90 dias do início do contrato de trabalho junto ao BB (artigo 6º, § 2º 
do Novo Estatuto).

INCORPORADOS 
Criação de mesa específica para debater o ingresso na Cassi dos 
funcionários oriundos de instituições financeiras incorporadas.

FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 6 DE MARÇO DE 2018
Possibilidade de ingresso no Plano de Associados dos funcionários 
admitidos no BB a partir de 6 de março de 2018, com perspectiva de 
permanência na condição de autopatrocinado, após a aposentadoria 
(artigo 6º, inciso I e II  e § 7º e § 8º do Novo Estatuto).

DEMAIS TEMAS DA PROPOSTA 
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VOTAÇÃO

O novo Estatuto da Cassi, que está sendo submetido à consulta 
do corpo social, reflete estritamente o que foi descrito nesta cartilha 
e negociado em Mesa de negociação entre entidades e patrocina-
dor.

 Pontos polêmicos, que constavam na proposta rejeitada 
(2018), ficam de fora da nova proposta.
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