ESTADO DO TOCANTINS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALMAS

OFÍCIO/PRES/ASSEMP Nº 034/2020.

Palmas - TO, 09 de novembro de 2020.

Ao Senhor
Fábio F. G. dos Santos
Diretor de Mercado
Union Life Administradora de Benefícios

Assunto: Providências a serem sanadas, referente ao Plano AMIL (URGÊNCIA).

Senhor Diretor,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, a Associação dos Servidores
Públicos de Palmas – TO, serve-se do presente a fim de, MAIS UMA VEZ, requerer
esclarecimentos, assim como, solicitar com urgência a regularização do plano de
saúde contratado de forma coletiva com esta entidade, conforme abaixo se
especifica:
No mês de outubro de 2020, foi encaminhado a esta Administradora de
Planos de Saúde (Union Life), ofício solicitando esclarecimentos e regularização do
plano de saúde Amil, contratado com os associados desta entidade.
Ocorre que, novamente houve a suspensão dos atendimentos pelo plano
de saúde Amil Planos de Saúde sob o argumento de ausência de quitação das
mensalidades, fato este que tem gerado transtornos imensuráveis aos usuários,
assim como demandas judiciais em face desta Associação, e ainda, pedidos de
desligamento voluntário de associados em razão da insegurança dos serviços de
plano de saúde.
Convém destacar que, os usuários do plano de saúde se encontram em
dia com as mensalidades e coparticipações recolhidas e devidamente repassadas a
esta administradora de benefícios.
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Por tais razões, requer-se, em caráter de urgência, seja restabelecido de
imediato os atendimentos do Plano de Saúde Amil aos associados da entidade,
assim como, seja encaminhada a esta associação declaração de quitação das
mensalidades pela empresa prestadora dos serviços de plano de saúde Amil, a
fim de demonstrar transparência aos associados quanto a regularidade dos
pagamentos.
Sem mais para o momento, despeço-me com votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

Cleison Almeida Nunes
Presidente da Assemp
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