
 

 

 

 
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE 

Av. Rio Branco, 257 – salas 605/609 • Centro – RJ • CEP 20040-009 
CNPJ 05 524 559.0001-34 Telefones: 2210.1877 e 2215.2970 

 

 

 

  

 

                          Ata da Assembléia Ordinária do DAPIBGE de 29/ maio  /2019 
  

Mesa:  Benedito 
  
Pauta:  Sias – reclamações dos associados 
            Ações do DAP 
            Mensalidade do DAP 
            Medmed - apresentação do Sr. Anderson sobre o plano de saúde da Medmed 
     

Benedito iniciou a assembléia comunicando que inverteria a pauta devido a passeata programada para o 

final da tarde. 

  

Medmed – Sr. Anderson fez a apresentação do plano Medmed.  Explicou que o objetivo é atender as 

pessoas que não possuem plano de saúde.  A Medmed oferece uma rede credenciada de consultórios 

médicos e dentários , laboratórios e farmácias sempre com descontos. O associado entra de sócio e paga 

uma anuidade  de R$ 216,00 por ano.  Em seguida recebe uma carteira de sócio para poder ter acesso a 

todos os benefícios do plano. Nas clinicas populares onde os descontos oferecidos por elas são maiores, 

o desconto oferecidos pela Medmed para remédios são menores. 

  

O associado entrando no site, terá online o nome dos médicos/ dentistas, clinicas e os valores a pagar 

quando utilizar o plano. Não tem cirurgia e internação, é uma medicina preventiva, sem limite de idade e 

pode colocar familiares e amigos, que terão 50% de desconto na anuidade 

  

Benedito acrescentou que a Medmed será uma oportunidade para que o Dap possa atender a uma 

demanda de longa data. Se o acordo for assinado os valores da anuidade poderão abaixar  e também mais 

adiante teremos a oportunidade de levar o plano para outras unidade da federação. 

 

Mensalidades do DAP -  Benedito contou a história  do não desconto das mensalidades de abril e junho. 

O Dap tem um contrato assinado com o Serpro, pelo qual pagamos anualmente e estamos habilitados 

junto ao Governo. O Serpro informou que o DAP  não está habilitado e só consignaram 1 associado e 

rejeitaram todos os outros. Ainda assim enviaram a fatura de cobrança  como se tivessem prestado o 

serviço para todos.  O Dap não pagou e por volta do dia 15/04 enviaram um arquivo comunicando que 

todos estavam desativados. Enviamos e-mails que não foram respondidos.  Decidimos então entrar na 

justiça.  

 

Internamente fizemos várias reuniões  para decidirmos a melhor solução dessa questão, e concluímos 

que o boleto de R$ 23,00 atenderia as nossas necessidades de cumprimento das nossas obrigações 

financeiras. Recebemos muitas reclamações dos associados e explicamos que estávamos repondo o caixa 

para atender as nossas despesas. 

  

Recebemos aproximadamente o pagamento de 3000 boletos e estamos tentando de todas as formas 

cobrar os inadimplentes. A arrecadação foi suficiente.  Em maio voltamos a consignar mas decidimos 

entrar na justiça cobrando os danos causados. 
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 Contamos com a ajuda do escritório CMO que nos cedeu uma pessoa para ajudar na cobrança e  que 

está diariamente conosco pela manhã. 

  

Benedito acrescentou que pelo celular o associado pode ter acesso ao site e ao boleto e o valor do boleto 

é de R$ 23,00 e na consignação em folha, e de R$ 10,00 . 

 

Continuando Benedito comunicou que no mês de junho fará o deposito dos R$ 500,00 para os celetistas  

que  recebem essa contribuição do DAP 2 vezes ao ano. 

  

SIAS - dando continuidade a pauta, explicou que temos recebido muitas reclamações dos associados 

sobre a cobrança de 10%  que a SIAS esta fazendo nos valores recebidos pelos associados em nome de “ 

recompor as finanças da instituição. 

  

O Dap sempre lutou para que a SIAS realmente cumpra as suas obrigações para com seus associados, 

brigamos anteriormente para que o DAP não pagasse valores abaixo do salário mínimo.  Estamos 

agendando uma reunião com a SIAS para tratar da questão do desconto de 10%. 

  

 GDIBGE -   Benedito fez um histórico dessa ação, e explicou que o STF  discutiu  a correção a ser 

aplicada do pagamento dessas ações e ganhou o IPCA-E, porém as ações estão paradas.  De positivo 

temos que alguns juízes já estão liberando os precatórios.  Existem algumas empresas que ligam para as 

pessoas querendo comprar os precatórios e temos colegas vendendo por 30% do valor, ou seja perdendo 

70%.  O Dap está aconselhando não vender o precatório,. Mas se algum associado quiser vender, 

estamos  sugerindo que o CMO dê assessoramento gratuito para que o associado faça a venda orientado. 

  

Quanto aos  RPVs os juízes estão dando um alvará para receber de 10 a 15 dias . Como são muitos RPVs 

o CMO irá atender no DAP e também no plantão jurídico do escritório. O CMO está avisando ao 

associado da liberação dos RPVs e dos precatórios e por esse motivo os dados cadastrais devem estar 

corretamente preenchidos no nosso banco. O CMO conseguiu que os honorários advocatícios sejam 

debitados do valor a ser recebido pelo associado, facilitando muito ambas as partes. A  previsão de 

liberação da maior parte dos precatórios será para o ano de 2021, os RPVs estão saindo rapidamente. 

   

Finalizado os informes de toda a pauta Benedito encerrou a assembléia. 
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