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ANS - nº 31.714-4 

Fortaleza, 14 de setembro de 2020. 

                                                

ASPOFECE - Associação dos Policiais Federais do Ceará 

Att. Sr. José Gomes Pereira Neto 

 

Ref. Comunicado 85/2020 – ANS- Suspensão de Reajustes 

 

Prezados Srs., 

Cumprimentando-lhes cordialmente, a UNIMED FORTALEZA por sua Superintendência de 
Mercado, vem, pelo presente, informar sobre a suspensão das cobranças dos reajustes aplicáveis 
aos contratos coletivos por adesão de planos de saúde regulamentados e adaptados no período 
de setembro a dezembro de 2020, conforme o Comunicado n.º 85/2020 da Agência Nacional de 
Saúde (ANS), publicado no dia 02/09/2020 no Diário Oficial da União (em anexo).  

Assim, informamos que a UNIMED FORTALEZA não fará reajuste de faixa etária e anual 
no(s) contrato(s) coletivo(s) por adesão vigente (s) celebrados com essa  entidade, no período 
acima indicado.  

Com a medida, os reajustes aplicados antes de setembro de 2020 ou negociados para 
aplicação nos meses informados (setembro a dezembro de 2020) serão cobrados somente a 
partir de janeiro de 2021.  

Segundo os esclarecimentos da ANS, disponíveis em sua página oficial na internet1, 
restam excluídos da medida de suspensão, apenas os novos beneficiários que ingressaram após 
a aplicação do reajuste anual, ocorrida antes de setembro de 2020, vez que configura preço de 
ingresso e não reajuste. 

As faturas com vencimento para setembro de 2020, emitidas antes do Comunicado da 
ANS, terão seus valores ajustados até o próximo vencimento.  

Aproveitamos o ensejo para solicitar que todos os beneficiários inscritos no plano de 
saúde coletivo sejam comunicados por todos os meios de comunicação disponíveis sobre a 
implementação da medida. Certos de vossa compreensão, confirmamos nossa parceria, ao 
tempo em que ressaltamos a satisfação de continuar prestando a assistência médico-hospitalar 
aos usuários inscritos por essa r. entidade com a qualidade UNIMED FORTALEZA.  

 

 

Cláudio Sabóia  

Superintendente de Mercado 

 

 
1 http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5920-suspensao-de-reajustes-2020 
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