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RESOLUÇÃO nº 11/15 

 

Altera a Resolução nº 22/09 para atender a todos os colaboradores beneficiados 

pelo art. 12 do Regulamento do Quadro de Pessoal aprovado pela Resolução nº 06/08.  

 

PAULO ROBERTO WEISS, Presidente da Associação dos 

Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Estatuto Social; e 

- Considerando-se que a Resolução nº 22/09, de 27/05/2009, trata do 

disposto no art. 12 do Regulamento do Quadro de Pessoal aprovado pela Resolução 

nº 06/08, sem abranger todos os colaboradores beneficiários do Regulamento; 

- Considerando-se que a Resolução nº 22/09, de 27/05/2009, estabelece 

o custeio de plano coletivo básico de saúde como parâmetro para aplicação do 

direito assegurado no Regulamento do Quadro de Pessoal aprovado pela Resolução 

nº 06/08, e que alguns colaboradores possuem plano coletivo de saúde através de 

contratos distintos daquele mantido pela AMMVI; 

- Considerando-se a necessidade de disciplinar o pagamento do auxílio 

pecuniário relativo ao custeio do plano coletivo de saúde básico do empregado 

(titular), para os fins do art. 458, § 2º, IV, da CLT; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - A Resolução nº 22/09, de 27/05/2009, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 
 

“Art. 1º - A Associação efetuará o pagamento de auxílio pecuniário 

correspondente ao custeio do plano coletivo de saúde básico do 

empregado (titular) para os fins do art. 12 do Regulamento do Quadro de 

Pessoal, aprovado pela Resolução nº 06/08, e art. 458, § 2º, IV, da CLT, 

na forma e limites fixados nesta Resolução. 
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§ 1º - O plano de saúde coletivo contratado em 01/09/1996 com a Unimed 

Blumenau – Cooperativa de Trabalhos Médicos atenderá, 

excepcionalmente, com a participação financeira dos empregados 

beneficiados, ao disposto no “caput” deste artigo, na forma das 

Resoluções nº 18/96 e nº 18/06, observando-se que: 

 

I - A partir de 1º de Julho de 2009, a AMMVI migrará para o Plano de 

Saúde Empresarial Regulamentado Local (Uniflex Vale) com co-

participação (20%) do usuário em consultas e procedimentos médico-

ambulatorial, limitado a franquia de R$ 92,00 (noventa e dois reais), 

donde: 

 

a) a inscrição de novos usuários será custeada pelo empregado, no valor 

de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), bem como a co-participação de 20% 

(limitada a franquia de R$ 92,00); 

 

b) a mensalidade do empregado será custeada integralmente pela 

AMMVI; 

 

II - Os usuários inscritos no contrato de que trata este parágrafo terão 

carência apenas nas coberturas não previstas atualmente; 
 

III - Serão aceitos como dependentes do titular (empregado), por opção 

deste, o cônjuge ou companheiro(a) e os filhos, até 24 (vinte e quatro) 

anos ou inválidos, desde que este assuma o custeio integral da inscrição, 

das mensalidades e da co-participação; 

 

IV - O valor das mensalidades do Plano Coletivo de Saúde, de que trata 

este parágrafo, fica estabelecido por faixas etárias, com reajustes anuais 

e/ou por mudança de faixa. 

 

§ 2º - Acaso o empregado esteja contemplado por Plano de Saúde 

através de outra Entidade, poderá requerer o pagamento do auxílio 

pecuniário relativo ao custeio do plano básico do titular (empregado), pelo 
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menor valor entre o limite de que trata o inciso IV do § 1º desta Resolução 

e o seu dispêndio mensal efetivamente comprovado, donde deverá 

comunicar de imediato qualquer alteração relacionada ao pedido. 

 

§ 3º - O benefício de que trata esta Resolução contempla apenas os 

empregados da Associação contratados por prazo indeterminado (vínculo 

permanente). 

 

Art. 2º - O servidor que desejar perceber o auxílio pecuniário de que trata 

esta Resolução deverá formalizar requerimento junto à Secretaria 

Executiva, instruído com os documentos pertinentes. 

 

Parágrafo Único – As despesas para atender ao disposto nesta 

Resolução correrão a conta de dotações próprias do Orçamento-

Programa Anual da AMMVI. 

 

Art. 3º - ...........”. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Blumenau, SC, em 23 de Julho de 2015; 45º Ano de Fundação. 

 

 

PAULO ROBERTO WEISS  

Presidente da AMMVI 


