Prezado(a) Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Devido ao grande número de questionamentos efetuados pelos Analistas-Tributários sobre a
campanha promocional de adesão sem carência ao Plano de Saúde UNIMED UNARECEITA,
prestamos os seguintes esclarecimentos:
1) O que é a UNARECEITA?
A UNARECEITA – União Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, que
completará 30 anos no próximo dia 12/11, é uma associação de âmbito nacional exclusiva dos
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil.
2) Qual é o valor da mensalidade da UNARECEITA?
Conforme estipulado no estatuto da UNARECEITA a mensalidade é de 0,5% (meio por cento)
sobre o menor subsídio ou remuneração da tabela salarial que atualmente representa R$
43,99.
3) Preciso ser associado para usufruir do Plano de Saúde UNIMED UNARECEITA?
Sim. Conforme determina a legislação o Plano de Saúde Coletivo por adesão é um plano
opcional oferecido por uma pessoa jurídica a um determinado grupo de pessoas que possuem
vínculo empregatício, associativo ou sindical com o contratante. Todos têm livre escolha para
aderir ou não.
4) Qual o tipo de plano foi contratado?
Foi contratado plano coletivo por adesão, que compreende Plano de saúde com abrangência
Nacional e cobertura total através do Sistema Nacional UNIMED, com acomodação em quarto
coletivo ou quarto privativo com direito a acompanhante; seguro vida e benefício familiar. Não
tem coparticipação. É a única apólice coletiva de plano nacional de saúde formada somente
por Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil e contratada diretamente com a UNIMED
sem a utilização de intermediários (clube de benefícios). É uma apólice existente desde 2010 e
totalmente consolidada.
5) Quem posso incluir como meu dependente?
Somente o cônjuge ou companheiro(a); filhos solteiros com idade inferior a 30 (trinta) anos;
filhos do companheiro, enteados, tutelados, menores sob guarda por força de decisão judicial,
todos equiparados aos filhos solteiros; filhos inválidos de qualquer idade e netos. Os
dependentes terão que seguir a mesma opção do titular. Não é possível incluir dependente
sem o ingresso do associado titular.
6) Existe algum produto opcional?
São oferecidos como produtos opcionais a UNIMED DENTAL e um pacote com o SOS UNIMED,
Transporte Aeromédico e SOS Viagem.
7) Com qual UNIMED foi efetuado o contrato?
Após as pesquisas efetuadas e mais um ano de negociação foi firmado em 2010 o contrato
diretamente com a UNIMED RIO.
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8) A tabela constante no site da UNARECEITA já sofreu o reajuste de 10%
mencionado no próprio site?
Sim. A tabela apresentada é válida de outubro/2014 a setembro/2015. A periodicidade do
reajuste é anual.
9) Existe algum custo adicional além da mensalidade associativa (atualmente R$
43,99), taxa de administração de R$ 20,00 por família e os valores do plano
contratado?
Não. Estes são os únicos custos. Por deliberação do CEN – Conselho Executivo Nacional,
obedecendo a orientação do CFN – Conselho Fiscal Nacional, o custo da administração da
apólice recaí somente sobre os associados que são beneficiados.
10) Como faço para receber os valores relativos à participação da União no custeio
da assistência à saúde suplementar do servidor? Já vem deduzida da mensalidade
do plano ou eu tenho que solicitar mensalmente?
É formalizado um único processo administrativo junto à RFB para recebimento do "per capita
saúde suplementar" no contracheque, mas todos os meses o servidor deverá fornecer o
comprovante do pagamento efetivado. O plano é regulamentado pela lei 9.656/98.
11) O pagamento do plano de saúde só pode ser efetuado por boleto bancário?
Atualmente estamos utilizando o boleto bancário da Caixa Econômico Federal enviado por
email. Mas estamos em negociação de tarifas com o Banco do Brasil para continuarmos com o
boleto e a implementação do débito automático considerando que quase a totalidade dos
beneficiários possui conta nesta instituição bancária.
12) Qual o email para solicitar informações?
Sobre o plano de saúde deverá ser solicitada ao e-mail unimed@unareceita.org.br e sobre
a UNARECEITA ao e-mail cen@unareceita.org.br. Somente nos responsabilizamos por
emails recebidos e enviados através dos emails do domínio unareceita.org.br.
13) Onde exatamente encontro as informações sobre o plano no site da
UNARECEITA?
No seguinte link:
http://unareceita.org.br/Download/Download_Plano_de_Saude_UNIMED_UNARE
CEITA.pdf
Considerando a grande procura de informações e ao alto índice de adesão dos ATRFB ao Plano
de Saúde UNIMED UNARECEITA ressaltamos que a data final para a adesão sem carências é o
dia 14/10/2014. Solicitamos que não deixem para última hora para formalizarem esta adesão.
CONSELHO EXECUTIVO NACIONAL
UNARECEITA
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