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Ano 1 - nº 8 - 31/07/2019

A partir de amanhã, 1º de agosto, operação dos novos planos
está com a Fundação Cesp

 
A Sabesp divulgou um comunicado sobre a operação dos planos de saúde que passam
a ser administrados pela Fundação Cesp, a partir de amanhã (01.08), informando que as
carteirinhas dos planos serão distribuídas da seguinte forma:
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Reajuste de mensalidades
 
Conforme informado, o valor máximo (teto) das mensalidades de associados
aposentados e pensionistas da AAPS passou a ser R$68,30, a partir de maio deste ano.
Para os associados empregados ativos, a mensalidade é de R$34,15.
 
 
Como ocorre anualmente, e em função dos índices de reajuste salarial concedidos em
2019, serão atualizados os valores de mensalidades da AAPS, que considerou os
seguintes índices:   INSS - 3,43% -  Sabesp - 4,99% - Sabesprev - 5,0747%.
 
Atenção:
Os associados G-Zero (complementados) que têm suas mensalidades descontadas em
folha de pagamento (Sabesp), não tiveram o desconto mensal acrescido da diferença
retroativa ao mês de maio, o que deverá ocorrer na próxima folha. 
 

 

AÇÃO TRIBUTÁRIA:
Escritórios contratados afirmam ser viável reverter a situação
 
A Ação Coletiva Tributária impetrada no ano de 2018, pela AAPS, pleiteando a exclusão
da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte os valores das contribuições
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extraordinárias, e que possam ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual em até 12%,
obteve liminar favorável no início deste ano. Com isso, os valores retidos a título de
imposto de renda sobre as contribuições adicionais/extraordinárias que, anteriormente
eram repassadas à Receita, passaram a ser depositadas em contas vinculadas à
disposição do Juízo onde tramita o processo. 
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