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55ºº  BBLLOOCCOO  --    CCLLÁÁUUSSUULLAASS  SSOOBBRREE  SSAAÚÚDDEE  EE  
PPRREEVVIIDDÊÊNNCCIIAA 

1. CLÁUSULA 30 - BENEFÍCIO DO “CUIDADOR” SOCIAL 
 
As empresas do sistema BNDES comprometem-se a implementar o benefício do Cuidador Social para 
empregados, ex-empregados e seus dependentes, com idade igual ou superior 60(sessenta) anos. 
 
Parágrafo primeiro – Tal benefício consistirá no reembolso de parte dos honorários de um profissional 
cuidador de idosos, após indicação/solicitação feita pelo médico assistente, limitado a um teto máximo de 
2(dois) salários mínimos, sendo que a autorização deve ser concedida por um período de 180 (cento e oitenta) 
dias, podendo ser renovada por igual período, conforme indicação do médico assistente. 
 
Parágrafo segundo – O Cuidador Social é profissional reconhecido e cadastrado na Classificação Brasileira 
de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego com o Código 5162-10 (Cuidador de pessoas idosas e 
dependentes e Cuidador de idosos institucional). 
 
Parágrafo Terceiro – O reembolso de honorários ocorrerá para os serviços que atenderem aos seguintes 
requisitos do profissional: 
a) experiência de no mínimo 1(um) ano na função de Cuidador de Idosos, comprovada na Carteira de 

trabalho; 
b) tenha realizado cursos de Cuidadores de Idosos, como por exemplo, o Cuidador Social da Fundação 

Real Grandeza (Furnas Centrais Elétricas); 
c) Técnicos em Enfermagem. 
 
Parágrafo Quarto – São vedadas as inclusões como Cuidadores de Idosos dos membros diretos da família 
e/ou empregados domésticos do idoso beneficiado. 
 
Parágrafo Quinto –  a implantação do benefício de cuidadores de idosos será atendido com recursos de 
programa específico a ser criado pelo sistema BNDES.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
Com o aumento da expectativa de vida da população, cresce a possibilidade de a pessoa 
idosa ser acometida de males que a impeçam de exercer suas atividades do dia-a-dia 
com independência. O direito à preservação da saúde física e mental do idoso é 
regulamentado por lei e o Estatuto do Idoso dispõe em seu artigo 2º: 

“Art. 2º - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade.” 

 
Pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos, principalmente aquelas acometidas 
por doenças como o Mal de Alzheimer e a Doença de Parkinson, podem apresentar 
deficiência progressiva nos movimentos e perda progressiva da capacidade cognitiva, 
levando à necessidade de ter um cuidador que as ajude a realizar as atividades do dia-a-
dia e manter a qualidade de vida durante o período da melhor idade.  
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Abaixo, segue um excerto do texto de Zulmira Elisa Vono sobre a importância do 
cuidador de idosos (http://www.cuidardeidosos.com.br/2008/10/12/o-cuidador-de-idosos/). 
 

“(...) 
 
O envelhecimento, quando acompanhado de limitações funcionais, exige cuidados em várias áreas, 
que precisam ser abordados por profissionais habilitados a reconhecer os distúrbios típicos das 
doenças ligadas ao envelhecimento, para garantir atendimento adequado. 
(...) 
 
O Cuidador, seja ele familiar ou profissional contratado, é peça fundamental na difícil tarefa de 
proporcionar um envelhecimento mais saudável e com menor comprometimento funcional. 
(...) 
 
Cuidar não é apenas zelar de um corpo físico, mas observar a palavra não dita, expressa através 
deste corpo físico, muitas vezes, frágil, debilitado, outras vezes contido, desacostumado a 
manifestações afetivas. Um corpo físico que pela falta de espaço, por medo, se retrai, camuflando 
manifestações físicas e emocionais de grande importância e que podem mais tarde se manifestar em 
forma de doença. Estar atento é prevenção, é promover a saúde, a qualidade de vida. 
 
Cuidador de idosos é uma profissão reconhecida e inserida na Classificação Brasileira de Ocupações 
do Ministério do Trabalho e Emprego com o Código 5162-10 (Cuidador de pessoas idosas e 
dependentes e Cuidador de idosos institucional). Esta capacitação é também exigida aos 
profissionais que trabalham em Instituições de Longa Permanência para idosos.” 

 
Por fim, a proposta foi implementada em Furnas Centrais Elétricas 
(http://oglobo.globo.com/blogs/razaosocial/post.asp?cod_post=124546): 

 

Furnas e os cuidadores 

Criado por Furnas, o Programa de Cuidador Social foi adotado como referência pelo Ministério 
da Saúde para desenvolver o Guia Prático do Cuidador. Esta é a notícia, mas para quem não está 
ligando muito o nome aos bois, trata-se de um programa da empresa que, através de cursos 
técnicos, vem formando 110 cuidadores por ano e até agora já formou cerca de 1.600. A profissão de 
Cuidador Social é reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 2001. 

Mas, o que é o Cuidador Social? Alguém treinado para cuidar de idosos, simplesmente isso. 
Considerando que a população brasileira hoje tem 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos e a 
estimativa é que no ano de 2025 esse número passe dos 32 milhões, vamos combinar: é uma 
profissão que tem futuro. 

Como a população desconhece o papel social do cuidador, o jeito foi fazer uma cartilha para explicar 
do que se trata. Na cartilha, adotada como referência pelo Ministério, há sugestões sobre como 
cuidador dos idosos e explica a idéia fundamental do cuidador social: "Diz respeito àquele que tem 
compreensão da realidade social e se coloca disponível para atender a uma demanda de cuidado, 
qualquer que seja ela, e que se identifique com o ato de cuidar". 

Não parece muito bom? 

 
A seguir, transcrevemos a notícia veiculada através da Revista FURNAS - Ano XXXIV - Nº 
356 - Setembro 2008, que esclarece primorosamente o Programa. 
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Cuidador Social 
Programa presta assistência a idosos enfermos de FURNAS e a outras empresas 

Em 1993, a assistente social do Departamento de Saúde (DSA.G) de FURNAS, Terezinha Martinez, 

idealizou um projeto para ajudar os empregados da Empresa que possuíam idosos enfermos em suas famílias. 
Surgiu, então, Programa de Cuidador Social, com o objetivo de prestar assistência aos “cuidados”, nome 
atribuído àqueles que recebem o auxílio. Terezinha diz que “cuidar é estimular a autonomia, tratar com afeto e 
respeito”. Esse “tratar com afeto” é uma das principais metas do programa. Entre as tarefas básicas apontadas 
pela Cartilha do Cuidador Social estão “estimular a comunicação com o idoso, procurar compreendê-lo, 
desenvolver a autoconfiança e a dedicação a atividades lúdicas e criativas.” 
É importante ressaltar que o cuidador não é um empregado doméstico nem um profissional de enfermagem. 
Ele não pode executar procedimentos como aplicar injeções, receitar medicamentos. O cuidador deve realizar 
as tarefas básicas diárias como auxiliar na higiene, locomoção, alimentação, e sempre observar e preparar 
relatórios sobre os acontecimentos e comportamento do idoso. Segundo o Ministério do Trabalho, o Cuidador 
Social é uma profissão. 
 

Pioneirismo 
FURNAS é pioneira e a única empresa a desenvolver e aplicar o Programa de Cuidador Social, 
oferecendo este serviço à Petrobrás, Eletrobrás, Banco do Brasil, BNDES, entre outras empresas(...) 
 
A gestão do programa é realizada pelo Comitê FURNAS de Ação da Cidadania do Escritório Central (EC) que 
é responsável pela qualificação do cuidador. O comitê possui diversos parceiros que ajudam na viabilização 
do programa, entre os quais o Departamento de Saúde (DSA.G), a Assessoria de Estudos e Programas de 
Conservação de Energia (ACE.E), que cede a sala para os cursos preparatórios, a Coordenação de 
Responsabilidade Social (CS.P) e a Fundação Real Grandeza (FRG). 
 
Izabel Carolina, gerente de administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de 
FURNAS e das demais Empresas do Sistema Eletrobrás Ltda. (Cecremef), e diretora executiva do Comitê de 
Ação da Cidadania, fala com muito orgulho do programa: “O Cuidador Social é motivo de alegria, pois é 
resultado de muito trabalho e transmite tudo em que acreditamos. Oferece oportunidade de melhoria da 
qualidade de vida e gera emprego e renda”.  
O programa é referência na cartilha do Ministério da Saúde sobre o Cuidador Social, conferindo ainda mais 
importância à iniciativa idealizada há 15 anos por Terezinha Martinez. 
 

Formação 
Para se tornar um cuidador cadastrado de FURNAS, é obrigatório a realização de um curso com carga horária 
de 100 horas. São duas turmas por ano, cada uma com 55 alunos. Durante este período, são feitas a 
preparação básica e a atualização constante ou requalificação, com um treinamento específico de reciclagem. 
Para ingressar no curso, é necessário ter mais de 18 anos e ser alfabetizado. 
 
Os futuros cuidadores, em sua maioria mulheres, reconhecem que a ocupação é uma oportunidade a mais de 
trabalho e salário. Mariângela de Paiva, auxiliar de enfermagem, diz que o curso complementa sua formação. 
Ela ficou esperando uma vaga por dois anos, após ter feito a primeira entrevista com Terezinha. “Em qualquer 
outro curso, temos uma noção geral de tudo. Esse, não. Ele foca o idoso, com aulas ministradas por geriatras. 
Torna-se um complemento para qualquer outro curso”, afirma o também auxiliar de enfermagem, Sérgio José 
Eugênio. 
 
O Programa de Cuidador Social ofereceu 3.600 atendimentos em 2007 e já formou mais de 1.600 pessoas e 
conta com uma equipe composta por assistentes sociais, médicos geriatras, enfermeiros, psicólogos, 
pedagogos, fisioterapeutas, nutricionistas, gerontólogos, professores de Educação Física, além de estagiários 
de Serviço Social e alguns funcionários de FURNAS que atuam como voluntários. Depois de formados, esses 
cuidadores passam a ter um cadastro mantido pelo Comitê em parceria com o DSA.G, que os encaminha 
conforme solicitação. 

 
As empresas do Sistema BNDES, na esteira da promoção do desenvolvimento 
econômico e social, seria parceira ideal para esta iniciativa social.  
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2. CLÁUSULA 31 - PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL 
 
As Empresas do Sistema BNDES comprometem-se a assegurar aos beneficiários Plano de Assistência e 
Saúde – PAS, a exemplo do que já ocorre no Governo do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº. 5471, de 
10/07/2009), a opção de livre escolha por tratamentos realizados por profissionais terapeutas, com registro na 
entidade de classe e com conhecimento devidamente comprovado, de forma a que sejam reembolsadas 
consultas e outras despesas oriundas da prestação de serviços e tratamentos por parte de profissionais 
holísticos que atuam nas diversas modalidades: Massoterapia, Fitoterapia, Terapia Floral, Acupuntura, 
Hidroterapia, Cromoterapia, Aromaterapia, Oligoterapia, Geoterapia, Quiropraxia, Iridologia, Hipnose, 
Trofoterapia, Naturologia, Ortomolecular, Ginástica Terapêutica e Terapias da Respiração 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Terapias Complementares consolidam-se no cotidiano do mundo urbano, 
possibilitando às pessoas a busca de uma ótica diferenciada, através da qual se leva em 
conta os aspectos físicos, emocionais e energéticos de cada indivíduo. A saúde e o bem-
estar consolidam-se no objeto mais caro e os fatores mais importantes da vida. Nesse 
sentido é primordial possibilitar o acesso às oportunidades propostas através das 
Terapias Complementares. 
 
A sabedoria do povo, formada no cotidiano, impulsionou os tratamentos via terapias 
naturais, sendo certo que estas desempenham um papel importante nos cuidados gerais 
e na prevenção ou mesmo na cura de muitas doenças crônicas. 
 
Seguindo as premissas de valoração do bem-estar e a importância constitucional da 
saúde o Estado do Rio de Janeiro incluiu as Terapias Naturais na rede Pública de Saúde, 
promovendo o acesso aos tratamentos complementares, baseados nos recursos naturais.  
 
A Lei 5.471, de 10 de Junho de 2009, implementou a Terapia Floral e várias outras 
terapias complementares na Rede Pública de Saúde do Rio de Janeiro. A seguir alguns 
destaques da iniciativa legal: 

Art. 1º- Fica criado o Programa de Terapia Natural para o atendimento da população do Estado do Rio de 
Janeiro, com vistas ao seu bem estar e a melhoria da qualidade de vida. 

Art. 2º- Constituem objetivos do Programa de Terapia Natural: 

I- a promoção da saúde e a prevenção de doenças através de práticas que utilizam basicamente 
recursos naturais. 
II- a implantação de Terapia Natural junto às unidades de saúde e hospitais públicos do Estado, 
dentre as suas diversas modalidades, tais como: Massoterapia, Fitoterapia, Terapia Floral, 
Acupuntura, Hidroterapia, Cromoterapia, Aromaterapia, Oligoterapia, Geoterapia, Quiropraxia, 
Iridologia, Hipnose, Trofoterapia, Naturologia, Ortomolecular,Ginástica Terapêutica e Terapias da 
Respiração. 
(...) 

Assim, levando em consideração a diretriz de promoção do bem-estar e da melhoria da 
qualidade de vida, tendo como objetivo a promoção da saúde e a prevenção de doenças, a 
implantação das terapias naturais no PAS, além do acesso à nova técnica terapêutica, poderá 
diminuir os custos, uma vez que tais técnicas possuem valores mais acessíveis, além de se 
caracterizarem por tratamentos menos invasivos e com quase ausência de efeitos colaterais. 
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3. CLÁUSULA 32 - EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO DE 
SAÚDE DE ASSISTÊNCIA – PAS 
 

As Empresas comprometem-se a estender os benefícios do Plano de Saúde de Assistência – PAS tanto para 
ascendentes, quanto para descendentes de beneficiário titular, mesmo que subsidiado. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Sistema Público de Saúde no Brasil não dispõe de serviços médicos que atenda com 
presteza e qualidade à população. Por sua vez, o Sistema Privado, apesar de altamente 
oneroso, também não conjuga a qualidade e a presteza almejada pela população.  
 

Contudo, ainda é através dos Planos de Saúde Privados que a população consegue atenuar 
as dificuldades médicas do dia a dia.  
 

No BNDES temos o Plano de Assistência e Saúde - PAS, administrado pela FAPES e 
regulamentado através do Regulamento do Plano de Assistência e Saúde – RAS que 
disciplina: a assistência médica, hospitalar, domiciliar, odontológica e complementar a ser 
prestada aos empregados e empregados-aposentados do BNDES e/ou participantes da 
FAPES e seus dependentes, em caráter supletivo ao sistema público de saúde, correndo as 
despesas respectivas à conta do Fundo de Assistência Médico Social – FAMS.  
 

Entretanto, tem limitações quanto à amplitude e abrangência dos seus beneficiários, aqui 
especificamente, em relação aos ascendentes (dependência econômica e limite de renda) e 
descendentes (extrapolação da idade dos filhos cursando nível superior ou não).  
 

O pleito previsto nesta cláusula pode ser viabilizado com a autorização para a FAPES 
administrar e promover a constituição de um Fundo Assistencial destinado ao atendimento de 
saúde aos ascendentes e descendentes de empregados e empregados-assistidos, não 
atendidos pelo PAS, através da contribuição mensal – a ser definida, dos ganhos brutos dos 
participantes da FAPES e da colaboração financeira do Sistema BNDES e/ou da FAPES.  
 

A implantação do Fundo proposto, em termos de procedimento, seria análogo ao do Plano de 
Saúde hoje existente, uma vez que a FAPES, ao longo dos anos, acumulou uma boa 
experiência na administração e  operacionalização do Plano de Assistência e Saúde – PAS. 
 

A estrutura montada pela Fundação permite atualmente o atendimento de forma eficiente e a 
custos mais baixos que o dos Planos de Saúde existentes no mercado. Esta eficiência é 
reconhecida pelos assistidos assim como pelos profissionais credenciados. Desta forma, o 
atendimento do Fundo proposto dar-se-ia sem maiores problemas sob a administração da 
FAPES. 
 

Para a viabilização, o Fundo terá como fontes de recursos, além da contribuição mensal dos 
ganhos brutos dos empregados ativos, empregados aposentados e pensionistas participantes 
da FAPES, um aporte de recursos pela FAPES/BNDES para a constituição de uma reserva 
inicial. 
 

A reserva inicial necessária deve ser calculada pela FAPES tendo por base o início de 
atendimento a partir de 1º de junho de 2010, para todos os dependentes não assistidos pelo 
PAS, identificando o aporte inicial relativo: (i) aos assistidos e pensionistas – de 
responsabilidade da FAPES; e (ii) aos dependentes de empregados ativos – de 
responsabilidade do BNDES. 
 

A viabilidade do aporte inicial da FAPES poderá ser decorrente da utilização de superávit, que 
por lei, deveria ser distribuído aos seus participantes/mantenedores. 
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4. CLÁUSULA 33 - REAJUSTE DA UNIDADE DE SERVIÇO-US 
UTILIZADA NO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO 
DE SAÚDE, NA OPÇÃO LIVRE ESCOLHA 
 
As Empresas do Sistema BNDES comprometem-se, no âmbito do Plano de Assistência e Saúde – PAS, a 
reajustar o valor da Unidade de Serviço – US, utilizada para reembolso médico na opção Livre Escolha, com 
base na variação de um índice relacionado a custos médicos, levando em conta a data do último reajuste da 
US. 
Parágrafo Único – Comprometem-se ainda, a manter a US atualizada, realizando um reajuste anual, de 
acordo com o mesmo índice utilizado no caput desta cláusula. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A unidade de serviço (US) utilizada no reembolso médico da FAPES está congelada desde 
2003. Com isto há dois efeitos perversos: 

(i) Os valores dos serviços vão aumentando ano a ano, e o percentual reembolsado 
vai diminuindo; 

(ii) Como a tabela de percentual de reembolso1 é feita em unidade de serviço, e o 
percentual reembolsado é inversamente proporcional ao valor do salário (em US), à 
medida que o salário aumenta por qualquer motivo (promoção, dissídio coletivo, 
aquisição de cargo executivo), o percentual reembolsado vai diminuindo. 

 
Desta forma, a promoção do reajuste periódico proposto visa a minimizar os efeitos restritivos 
que criam obstáculos ao acesso aos tratamentos médicos e hospitalares da livre escolha. Tal 
reajuste poderá ser feito com base na variação de um índice relacionado a custos médicos, 
levando em conta a data do último reajuste da US. 
 
A variação demonstrada a seguir comprova o mérito do pleito, além de apresentar as 
significativas defasagens em relação a cada um dos índices utilizados como 
comparação: 
 

Variação de índices de 1998 a 2008 Defasagem 
US BNDES (1) 38,82% - 
IPCA 99,73% 43,88% 
IGP-M 178,72% 100,78% 
IPC-FIPE 82,60% 34,42% 
Reajuste salarial BNDES 94,45% 40,07% 
Dieese - Assistência médica 229,89% 137,64% 
Dieese - Consultas médicas 86,06% 34,03% 

 
(1) O valor da Unidade de Serviço – US, em 1998 era de R$1,1526. Nos anos seguintes 

foram procedidos os seguintes reajustes: 1999 - R$1,1974; 2000 - R$ 1,257; 2001 - 
R$1,33; 2002 - R$1,42; Em 2003, foi reajustada para R$ 1,60 permanecendo o seu 
valor congelado até o ano de 2008 (inclusive). 

                                                 
1 http://www.fapes.com.br/portal/main.jsp?lumChannelId=40E4E4CD0E9E34AF010E9EAE6B9B2D45 
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5. CLÁUSULA 34 - EXTENSÃO DA ABRANGÊNCIA DO PLANO DE 
ASSISTÊNCIA E SAÚDE – PAS 
 
As Empresas comprometem-se a ampliar a cobertura do Plano de Assistência e Saúde – PAS, administrado 
pela FAPES, para que os seus beneficiários possuam cobertura e atendimento médico e odontológico em todo 
o território nacional, em especial para casos de urgência e emergência, em serviço ou fora deste, seja através 
de rede conveniada administrada diretamente pela FAPES, seja através da celebração de convênios, acordos 
ou associação da FAPES com Administradoras e/ou Empresas de Plano de Saúde. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A existência da sede do Sistema BNDES no Distrito Federal, da unidade do Rio de 
Janeiro (Centro Operacional) e das representações em São Paulo (SP) e Recife (PE), 
com lotação de mais de 2.400 (dois mil e quatrocentos) empregados, não pode diferençar 
o tratamento por conta da lotação, uma vez que todos são beneficiários da assistência e 
das coberturas de saúde gerenciados pela FAPES, e que por previsão legal devem ter a 
possibilidade de acesso aos mesmos recursos, de forma a garantir condições paritárias 
de assistência e saúde. 
 
A necessidade de adequação à prestação de serviço da FAPES, de forma isonômica, a 
todos os funcionários pode ser vista a partir dos seguintes fatos: 

(i) A ocorrência de casos em que empregados e demais beneficiários do Plano de 
Assistência e Saúde - PAS, quando fora do Estado do Rio de Janeiro, possuem 
problemas, dificuldades e por vezes, inclusive, impossibilidade de tratamento e 
assistência em decorrência da ausência de credenciados e conveniados; 

(ii) A necessidade de empregados do Sistema BNDES contratarem Planos de 
Saúde em complemento ao do PAS, em decorrência da limitação territorial, 
gerando oneração excessiva dos mesmos, quando a Fundação (FAPES) 
poderia estar perfeitamente cumprindo tais tarefas; 

(iii) A necessidade de garantir aos empregados lotados na sede, na unidade do Rio 
de Janeiro, e nas representações de São Paulo (SP) e Recife (PE), condições 
paritárias de assistência e saúde. 

 
É dever das Empresas do Sistema BNDES assegurar controle efetivo quanto aos 
acidentes de trabalho e pessoais sofridos pelos empregados, seja para fins de 
planejamento de substituição, remanejamento, relotação, seja para fins de manutenção 
da rotina de trabalho, seja para ter controle através da Área de Recursos Humanos (em 
conjunto com a FAPES) das condições de saúde do seu corpo funcional. 
 
Assim, é urgente a questão e merece tratamento prioritário com vistas a desenvolver a 
atuação da FAPES como gestora do Plano de Assistência e Saúde - PAS, através de uma 
política de expansão de cobertura, para a mitigação dos riscos e danos ao Sistema 
BNDES em decorrência dos infortúnios sofridos por quaisquer dos seus empregados. 
 
É de responsabilidade do empregador garantir a segurança de seus empregados, tanto 
técnica-profissional, quanto pessoal, nos aspectos de promover e preservar a sua saúde, 
desvinculando tal questão dos limites territoriais de determinado Estado da Federação, 
sobretudo, pelo fato de tal benefício integrar o contrato de trabalho deles. 
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É notório que as empresas do Sistema BNDES não têm o dom de atuação em âmbito 
nacional/internacional, fato que pode ser dirimido com a promoção de parcerias, 
convênios ou associação entre a FAPES e outra(s) empresa(s) de prestação de serviços 
de saúde, para a expansão da cobertura, independente do crescimento orgânico da 
FAPES e do aumento dos custos.  
 
Nesse sentido, tendo em vista os Planos de Saúde pautarem-se nos parâmetros de risco 
normalmente utilizados na Área Securitária, e sendo certo que a grande concentração de 
beneficiários do Plano de Saúde da FAPES se encontrarem no Estado do Rio de Janeiro, 
o acréscimo de área territorial não teria impacto considerável sobre o risco de operação 
da Instituição, mas, pelo contrário, reduziria os riscos vinculados aos acidentes de 
trabalho, doenças laborativas, doenças pessoais para o desenvolvimento das atividades 
das Empresas do Sistema BNDES. 
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6. CLÁUSULA 36 - EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA DE 
SAÚDE AOS DESCENDENTES DIRETOS DOS EMPREGADOS DA 
DESUL/SP, MEDIANTE REEMBOLSO INTEGRAL 
 
Será estendido aos descendentes diretos dos empregados das Empresas do Sistema BNDES lotados na 
Representação Regional DESUL (São Paulo), mesmo após atingida a idade limite da não-dependência, a 
utilização do atendimento médico-hospitalar do Plano de Saúde da FUNDAÇÃO CESP, devendo as despesas 
pagas à Instituição serem integralmente reembolsadas à FAPES, conforme é permitido aos empregados 
lotados na cidade do Rio de Janeiro, em relação aos profissionais credenciados da FAPES, no âmbito do 
Plano de Assistência e Saúde – PAS. 
 

 
JUSTIFICATIVA 
 
De forma a dar efetividade plena ao tratamento isonômico, anseiam os empregados do 
Sistema BNDES por uma forma que possa garantir o acesso à opção de atendimento 
médico-hospitalar pelo Plano da Fundação CESP, de forma a possibilitar a utilização do 
mesmo pelos descendentes diretos, mesmo após atingida a idade da não-dependência, 
reembolsando a FAPES a totalidade do valor pago, com o conseqüente repasse à 
Fundação CESP ou outra prestadora do atendimento médico em questão, conforme 
é permitido aos profissionais credenciados da FAPES, a título do que ocorre no Rio de 
Janeiro. 
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7. CLÁUSULA 37 - DEPENDENTE INVÁLIDO 
 
As Empresas do Sistema BNDES comprometem-se a assegurar, de forma permanente e através do Plano de 
Assistência e Saúde - PAS, a manutenção do atendimento médico, hospitalar, odontológico, laboratorial, social 
e/ou do reembolso especial dirigido aos filhos dependentes incapazes ou inválidos de beneficiário titular do 
PAS, já reconhecidos na FAPES por perícia do INSS, através da cobertura integral de todas as despesas pelo 
Fundo de Assistência Médico-Social - FAMS, após o falecimento do empregado. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O cônjuge ou assemelhados e os demais dependentes dos empregados e dos 
empregados-aposentados do BNDES e/ou participantes da FAPES, são atendidos pelo 
Plano de Assistência e Saúde do BNDES – PAS, desde que obedecidos o caracterizado 
no Art. 4º, do Regulamento do Plano de Assistência e Saúde – RAS, limitados, de 
acordo com o Art. 6º do mesmo regulamento, a 25 (vinte e cinco) meses, a partir da data 
do óbito do beneficiário empregado ou ex-empregado.  
 
O artigo 4º do RAS, estabelece que são considerados como dependentes do beneficiário 
titular: 

“................................................................................................................ 

II. o(a) filho(a) solteiro(a), natural ou adotivo(a), desde que: 
.................................................................................................................... 
d) inválido.” 

 

Com base no artigo 6º letra “f” do RAS, o dependente inválido permanente deixa de ser 
assistido pelo Plano de Assistência e Saúde - PAS decorrido o prazo estipulado de 25 
(vinte e cinco) meses após o óbito do beneficiário titular. 
 

A Assistência Social, inserida atualmente no Sistema da Seguridade Social Brasileiro, 
está inserida no âmbito da política social aos hipossuficientes, por meio de atividades 
particulares e estatais, visando à concessão de benefícios e/ou serviços, independente de 
contribuição pelo próprio interessado. 
 

Importante frisar: (i) por meio de atividades particulares e estatais; e (ii) independente de 
contribuição pelo próprio interessado. 
 
Insere-se neste contexto, o dependente inválido permanente, uma vez que com a morte 
do titular do PAS, o mesmo não terá fonte de proventos capazes de manter sua saúde e 
propiciar condições mínimas de sobrevivência com dignidade. 
 
A participação das empresas do Sistema BNDES, na execução de suas funções como 
provedor do desenvolvimento social, estas atendendo à função estatal de proteção à 
saúde, além de propiciar com esta técnica social, exerce uma democratização das 
políticas sociais, atuando ao nível de todas as necessidades de reprodução social de uma 
classe de cidadãos excluídos.  
 
A situação de desamparo do dependente deficiente permanente demanda uma ação das 
empresas do Sistema BNDES. Contribuir para uma vida digna destes inválidos atende ao 
Sistema de Assistência Social inserido na Constituição brasileira, onde a sociedade e o 
Estado – no caso específico aqui representado pelo Sistema BNDES – acabam por 
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desempenhar papel importante, qual seja, de uma solução harmoniosa àqueles que 
teriam suprimida sua assistência, de forma a evitar que viessem a ser injustamente 
condenados a morte. 
 
No Anexo do RAS, na seção que trata dos “Critérios para Reembolso e Utilização dos 
Benefícios de Assistência à Saúde”, em seu capítulo I, sobre os documentos a serem 
apresentados para inscrição de dependentes, consta, para os dependentes “irmão ou 
irmã inválido(a) (letra G), o seguinte: 
....................................................................................................... 
 

“2. Documentos comprobatórios, para avaliação pela FAPES, de que as doenças ou deficiências, de que o irmão 
ou irmã seja portador(a), tenham sido impeditivas a que pudesse estudar ou prover a própria subsistência 
antes de 24 (vinte e quatro) anos, bem como mantenham-no(a) impossibilitado(a) do exercício de 
quaisquer atividades geradoras de rendimentos.”  (grifos nossos) 

 
O exposto acima exemplifica com clareza a situação impeditiva que praticamente se 
aplica aos inválidos, tanto é que a comprovação exigida pela FAPES para o atendimento 
especial ao dependente inválido foi devidamente explicitada no referido Regulamento.  
 
Complementando esta situação de atendimento especial aos inválidos, pode-se observar 
no Anexo do RAS, na seção que trata dos “Critérios para Reembolso e Utilização dos 
Benefícios de Assistência à Saúde”, no seu capítulo II, sobre os “Critérios Adicionais para 
Pagamento de Despesas”, consta na letra “B” referente ao tratamento de Deficientes 
Físicos e/ou Mentais, o seguinte: 
 

 “O reembolso de despesas com o atendimento de deficientes físicos e/ou mentais será integral, mediante 
autorização prévia da FAPES, desde que tais despesas se refiram a tratamento específico decorrente da 
condição de deficiência física e/ou mental, limitado, porém a 4 (quatro) vezes o valor adotado pelo BNDES 
para o reembolso-creche, o qual, concomitantemente, não lhe será concedido.”      (grifos nossos) 

 
Ora, se o atendimento ao dependente inválido se dá de forma excepcional enquanto o 
beneficiário titular está vivo, mais motivo ainda para a continuidade deste atendimento 
após o óbito do mesmo. 
 
Esta providência se torna ainda mais importante aos dependentes inválidos 
“permanentes”, ou seja, aqueles reconhecidos pela FAPES através de perícia do INSS, 
cujo procedimento é atualmente exigido para o atendimento excepcional citado 
anteriormente.  
 
Complementando, a situação dos dependentes inválidos permanentes é totalmente 
diferenciada dos dependentes que não se encontram nesta situação, e que podem 
perfeitamente exercer atividades remuneradas a qualquer tempo, no caso do falecimento 
do beneficiário titular.  
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8. CLÁUSULA 41 - EXTENSÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA E 
SAÚDE – PAS AOS PENSIONISTAS, POR TEMPO 
INDETERMINADO 
 
As Empresas comprometem-se a proceder as alterações necessárias no Regulamento do Plano de Assistência 
e Saúde - RAS de forma a estender o Plano de Assistência e Saúde - PAS aos pensionistas dos empregados 
e empregados-aposentados por tempo indeterminado, no caso de falecimento do beneficiário titular. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Com o falecimento do beneficiário empregado ou ex-empregado é que começam os 
problemas de atendimento médico dos cônjuges e demais dependentes, sobretudo, a 
restrição aos cônjuges para ter atendimento através do Plano de Assistência e Saúde - 
PAS apenas, por até 25 (vinte e cinco) meses após o óbito do beneficiário titular, 
situação esta que deve ser considerado de duas formas distintas, seja ele idoso ou 
jovem.  
 
Normalmente, o falecimento do beneficiário titular idoso ocorre quando o seu cônjuge 
e/ou assemelhado já se encontra com idade avançada, observando-se também que em 
sua maioria não deixam dependentes menores, oportunidade em que os planos de saúde 
apresentam valores de contribuição difíceis de serem suportados pelos cônjuges 
supérstites.  
 
Tratando-se de beneficiário jovem o ônus para manter um plano de saúde adicional 
também é insuportável, haja vista que esse grupo de jovens ainda não formou condições 
de gerar receitas financeiras de per si, de forma a assumir os encargos com a saúde após 
o falecimento do beneficiário titular. 
 
Estas são preocupações constantes dos empregados e empregados-aposentados do 
Sistema BNDES e/ou participantes da FAPES, que as têm demonstrado em 
reivindicações continuadas nas suas Negociações Coletivas. 
 
Assim, para o atendimento da presente cláusula, inclusive do pleito previsto na cláusula 
37 (DEPENDENTE INVÁLIDO), supra, faz-se necessária adoção de alterações no 
Regulamento do Plano de Assistência e Saúde – RAS, para excluir as letras "f" e "g" do 
Art. 6º e acrescentar ao Art. 4º, os seguintes incisos:  
 

"Art. 4º - (...) 
VIII  - fica assegurada, de forma permanente, após o falecimento do beneficiário, a 
manutenção do atendimento médico, hospitalar, odontológico, laboratorial, social 
e/ou do reembolso especial dirigido aos filhos, dependentes inválidos permanentes 
de beneficiário titular do PAS, reconhecidos pela FAPES por perícia médica 
realizada pelo INSS, através da cobertura integral de todas as despesas pelo 
Fundo de Assistência Médico Social – FAMS. 
 
IX - o cônjuge ou companheiro sobrevivente do beneficiário falecido, enquanto 
perdurar essa condição, terá os benefícios mantidos indefinidamente. 
 
X - os filhos do beneficiário titular falecido terão os benefícios mantidos até 
completarem 18, 21 ou 24 anos, conforme o caso.” 


