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Ata de Reunião de Diretoria - 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2021., a Diretoria da AJUSTES reuniu-se de forma virtual,

através de vídeo conferência, onde participaram George L B Santos - Presidente; silvana

Maria G Jacobina - Vice Presidente; Giordando Trindade D Bruno - 1e Tesoureiro; Arnaldo

Gomes S - 2e tesoureiro; Elzimar Meirelles - Diretora Social; Celia R Schneider De Martin -
Gerente Adm; Vinicius Nery - Jornalista

0 Presidente da AIUSTES George L B Santos, informando os assuntos a serem

discutidos:

ReÍerente a campanha de vacinação:

Foi informado pelo presidente George que para a campanha vacinação, a

AJUSTES obteve 02 cotações: lmunizar - R$ 89,00 a dose e gesto vacinal e da

CISVACINAS - R$ 80,00, a dose e gesto vacinal. E ainda no aguardo de outros dois

orçamentos.
Ficou definido em reunião que após o carnaval, a AJUSTES abrira as inscrições
para os servidores interessados.

Foram estabelecidos os seguintes critérios:

- Para o titular e 1e dependente cadastrado na AfUSTES - a vacina terá custo zero
- Para o 2a e 3q dependentes cadastrados na AJUSTES - a vacina terá custo de

50o/o
- Para dos demais dependentes cadastrados na AfUSTES - a vacina terá um custo

estimado de R$ 100,00 a dose.
- Para demais servidores não associados e outros - a vacina terá um custo

estimado de R$ 100,00 a dose.

Após decorrido o prazo das inscrições, será apurada a quântidade a ser
adquirida pela AJUSTES.

Haverá distribuição de mascarás no momento da vacinação.

ReÍerente a mudança no Estatuto. possibilitando a eleição virtual em virtude
da Pandemia.

Foi informado pela Gerente Celia, que não há possibilidad e votação ocorrer de

forma virtual, sem que haja alterações prévias no Estatu
referida modalidade.
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Relatado ainda que o Cartório de Registro de Notas - Sarlo, informou que, caso a

alteração no Estatuto não se.ia efetivada, a AJUSTES não obterá o registro do
processo eleitoral.
Diante da exposição dos fatos, a Diretora Social, solicitou que a Gerente Celia

fizesse contato com outros cartórios para confirmar o posicionamento do Sarlo.

ReÍerente os ctilculos a anáIise dos valores de Susnensdo ANS.

Informado pela Gerente Celia sobre a complexidade dos cálculos e valores

lançados a título de desconto e cobrança referente a suspensão ANS.

Relatado assim os seguintes fatos:

- Envio do comunicado formalizando a suspensão em meados do mês de

setembro 2020 com informação sobre a suspensão (reaiustes e alteração valor
faixa etárial para os meses de setembro a dezembro 2020. Após o fechamento da

folha. Como consequência - no mês de setembro não foi possível conceder o

desconto para o servidor.

- Para o fechamento do outubro, o TI da AJUSTES realizou aiustes no sistema

afim de realizar tais lançamentos de descontos, visto que a UNIMED não fornecia

arquivo com detalhamento sobre tais suspensões.

- Para o fechamento do mês de novembro, foram apurados no sistema da

AJUSTES e lançados os descontos do mês novembro e retroativo setembro. A

UNIMED ainda não fornecia arquivo com detalhamento sobre as suspensões.

- Para o fechamento do mês de dezembro, foram apurados no sistema da

AJUSTES e lançados os descontos do mês dezembro. A UNIMED fornece o

arquivo com detalhamento de tais suspensões em meados do mês de dezembro
2020.

- Para fechamento do mês de ianeiro 2021, apuradas as diferenças entre a
suspensão da UNIMED e a suspensão concedida pela AJUSTES. Diferenças
lançadas para cobrança/desconto para cada beneficiário.
Cobrado também no mês de janeiro 202L, L/12 do valor total suspenso no ano
de 2020, sem que a UNIMED também fornecesse o referi
cobrança.
0 referido relatório foi disponibilizado em meados de jan
fechamento da referida folha.

relatório de
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- Para o mês fevereiro 2021, cobrança de2/12, com base no relatório fornecido
pela UNIMED. Apuradas outras inconsistências verificadas nos
descontos/cobranças ocorridos, e também na cobrança de I112, ocorrida em
janeiro.

- Informa para a Diretoria da AJUSTES, todas ponderações e possiveis checagens,
através de filtros e amostragens foram realizadas pelo TI e área operacional da
AjUSTES, para que não houvesse qualquer tipo de diferença entre os valores
informados pela UNIMED e os calculados pelo sistema da AfUSTES.

ReÍerente os crilculos a análise dos valores de Suspensão ANS x
demonstrativo IR a ser disponibilizado nara os servidores,

0s valores que serão considerados a título de desconto, serão aqueles fornecidos
pela UNIMED e não pelo sistema da AfUSTES. Essa consideração ocorre para que
não haja problema na declaração IR do servidor/beneficiárÍo.

Relatada a Diretoria dâ AJUSTES, pela Gerente Celia, sobre a complexidade de todo o
processo, e a preocupação com a segurança operacional do mesmo.

Nada mais havendo para o momento, eu Celia Rocha S De Martin, Gerente
Administrativa, lavrei a presente Ata que segue por mim e pelo Presidente da
AJUSTES, assinada.

lia och S De Martina

Gerente Administrativa
AJUSTES
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