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Serviço de comodato de
cadeiras de rodas e banho
Foram adquiridas novas cadeiras de rodas, cadeiras de banho, além de muletas regulável
de altura, andador. “Desde o ano de 2007 esses equipamentos não eram repostos. Ainda é
muito pouco diante de nossa demanda, e pretendemos ampliar esses bens para oferecer um
melhor atendimento aos nossos segurados.
Esses bens são patrimônios do Instituto que é
utilizado através de comodato pelo segurado,
desde que haja pedido médico, podendo ser
utilizado por 30 dias, renovável por igual período de acordo com a normativa. Acima desse
prazo não poderá ser renovado, pois há uma
fila aguardando para locar”, explica o presidente da comissão de Patrimônio Jeferson Silva.

Novas carteiras dos
segurados e seus
dependentes
O Serv
Serv Saúde
Saúde solicitou
solicit
sol
icitou
icit
ou o recadastrarecadas
rec
adastraadas
tramento de todos os segurados e seus
dependentes em 24 de abril de 2017,
quando foi publicado em diário oficial,
e encaminhado através de comunicados impressos, e-mails, sites, para todas as secretarias e instituições municipais. O recadastramento é necessário,
pois tem servidor que tem apenas o
nome dele no cadastro do Instituto e
o restante está em branco, ou já mudou de endereço, de cargo, trocou
telefone, local de trabalho, divorciou
e ainda está o nome do cônjuge no cadastro, etc. É preciso atualizar o banco
de dados, pois será implantando um
novo sistema sendo preciso dados
atualizados. Para confeccionar as carteiras dos segurados e dependentes é
necessário fotos atualizadas, por isso
a necessidade desse recadastramento.

Desconto de procedimentos
Os segurados, ao retirarem suas
guias para consultas ou exames,
hoje o desconto ocorre de imediato no holerite. No entanto,
em breve, com instalação de um
novo sistema, o desconto ocorrerá somente quando o serviço,
consulta ou exame, for utilizado.
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Investimento em Infraestrutura

Prestação de contas
(+) RECEITA
SALDO FINANCEIRO INICIAL
(+) RECEITA ARRECADADA
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ RPPS – PRINCIPAL
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL – PENSIONISTA
OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PRINCIPAL -3% / GENITOR / FILHO MAI0R
OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PRINCIPAL - PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA
OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PRINCIPAL 3% GENITOR FILHO MAIOR INATIVOS
OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PRINCIPAL- ODONTOLOGIA SEGURADO
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDORES
RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES – PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
(=) TOTAL DA RECEITA
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS (SALARIOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IMPRO E INSS)
DIARIAS
MATERIAL DE CONSUMO
COMISSOES PERMANENTES
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL
DIVERSAS CONTRIBUICOES
RESTITUICOES
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR
(=) TOTAL DA DESPESA
(=) SALDO DISPONÍVEL

I N FO R M AT I V O

5.844.690,39
5.844.690,39
6.821.411,54
238.650,85
36.225,56
2.073.476,17
1.656.055,43
239.087,83
61.982,88
57.331,27
2.457.422,82
1.178,73
469.774,97
469.774,97
13.135.876,90
1.085.237,56
746.584,11
90.547,53
4.030,00
20.843,25
4.472,16
64.584,35
16.920,00
61.775,28
32.910,88
42.570,00
4.711.908,05
500.998,07
4.107.002,35
99.964,50
3.943,13
1.560.143,94
481.006,25
1.079.137,69
7.357.289,55
5.778.587,35

KEILA FERNANDES DE LIMA
CRC: CRC MT -011884/O-5

Toda a sede localizada na Avenida João Ponce de Arruda, número 1510, passou por reforma geral e ampliação, concluída em maio
de 2018. Foi construída uma nova recepção com mobiliários adequados, oferecendo mais comodidade aos segurados, salas para a
Assistência Social e perícia médica, gerência de administração e controle interno. Além de banheiros com acessibilidade, sala de reunião e formação, brinquedoteca, CPD e almoxarifado para os bens móveis de locação. Toda parte antiga foi reformada e ouve a troca
de rede de energia e telefonia, piso, forro; aquisição de novos computadores; condicionadores de ar; mesas e cadeiras ergonômicas.
“A reforma e ampliação da sede vem oferecer mais comodidade e qualidade no atendimento aos segurados e melhores condições
para os servidores do Instituto desenvolverem o seu trabalho. Esta Instituição pertence ao servidor público que merece ter um
atendimento de qualidade dentro de um espaço aconchegante, da mesma forma, o servidor que realiza o seu trabalho, ele necessita ter ferramentas e espaço adequado para atender com qualidade”, disse a diretora Executiva do Serv Saúde Jacilene Santos Silva.

Almoxarifado: O instituto fez a aquisição de uma casa na Travessa Leblon no valor de R$ 157.580,00 para servir de
almoxarifado e depósito, pois os prontuários hospitalares e contas médicas devem ficar arquivados por 20 anos. A sede já não
comporta mais espaço para este arquivo.

Ampliação do orçamento
O orçamento do instituto cresceu mais de 40% em relação a
2015. “Isso foi possível graças ao aumento da receita do instituto
com a entrada de novos segurados. A atual administração tem
feito os repasses em dia, realizou o pagamento dos repasses,

juros e multas que se encontravam atrasados desde 2013,
negociamos uma dívida de mais de R$ 800 mil acumulada
desde 2008, deixada por servidores comissionados exonerados e pensionistas. Foi assinado acordo de confissão
de dívida com cada devedor e parcelado para pagamento
em boleto para a conta do fundo de reserva emergencial
do Instituto”revelou a diretora do Serv Saúde.
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RESSARCIMENTO DE
ATENDIMENTO/PROCEDIMENTOS
Em caso de atendimento/procedimentos fora do
município ou sem cobertura pelo plano, o segurado
deverá trazer o pedido para ser autorizado pela perícia médica e pegar junto a assistente social a autorização com as devidas orientações para posterior
ressarcimento, lembrando que o valor do ressarcimento corresponde ao que o segurado pagaria para
o Serv Saúde e de acordo com a tabela utilizada pelo
Instituto e convênios.
O Serv Saúde possui convênio com quase todos os
grandes hospitais de Cuiabá, além de laboratórios
e exames de imagem e com hospital dos olhos de
Goiânia (FUBOG). “Mas para o segurado utilizar
esses atendimentos deverá passar primeiro pela assistente social para os devidos encaminhamentos e
agendamentos”, esclarece Marilza Silva da Costa assistente social.

pende de terceiros enviarem os orçamentos. Ex:
cirurgia de coluna, catarata com utilização de
lente, cirurgia neurológica, cardíaca, etc. O
Serv Saúde não tem cobertura para colocação
de marca-passo, uma vez que precisa credenciar empresas que possuem esse material, mas
nenhuma se prontificou em cadastrar, por
mais que se tenha procurado. Esses procedimentos têm sido cobertos pelo SUS tanto em
Rondonópolis na Santa Casa, como em Cuiabá.

Diretoria Executiva
Diretora Executiva - Jacilene Santos Silva
Gerente de Administração - Olívia Oliveira Muniz
Gerente de Finanças - Flávio Souza Siqueira
Assessoria Jurídica Administrativa – Marcos Paulo Modesto
Divisão de Assessoria Assistencial – Marilza Silva da Costa
Divisão de Contas Médicas – Fábio Batista Rodrigues
Divisão de Fiscalização e Controle Interno – Olívia Zucato J. A. Athaide
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AMPLIAÇÃO

EXAMES DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE E REDE CREDENCIADA
A oferta de exames de imagens oferecidos pelo
Serv Saúde foi ampliada. Um exemplo destes é
o exame de Cintilografia, nome genérico dado
ao procedimento diagnóstico por imagem na
especialidade de medicina nuclear. Este tipo de
exame era oferecido aos segurados apenas em
Cuiabá, mas agora esta disponível na cidade no
Cedir e na Integra Medicina Nuclear. Os exames
laboratoriais de alto custo foram ampliados
em mais de 80%. Além disso, houve abertura
de edital de credenciamento para ampliação
nas especialidades de cardiologia,clinico geral,
psicologia, peneumologista, endocrinologista,
ortopedista em quadril e pé, hematologista
(Oncovida – Cuiabá), nutrição enteral (Nutricare); Unimed Diagnóstico – ultrassonografia e
para novas medicas ginecologistas (Somed).

CIRURGIAS ELETIVAS COM MATERIAL OPME
(ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL)
As cirurgias que utilizam esses materiais só devem ser agendadas pelo paciente junto ao médico cirurgião, após a autorização da perícia
médica e realização do orçamento feito pela
equipe de auditoria, para não correr o risco de
não realizar o procedimento dentro do tempo
que foi agendado. Por ser órgão público, o Instituto tem que realizar três orçamentos para posterior análise da perícia médica e autorização,
isso pode levar até mais de trinta dias, pois de-

setembro/outubro/ 2018

Condess – conselho
Elizangêla Nunes
Maria Aparecida Braga
Iloene Pereira Passos Barberi
Fátima dos Santos Ferreira
Maria Ubelina Duarte
Av. João Ponce de Arruda, 1510 - Bairro Caixa D’agua Rondonópolis - Mato Grosso - CEP: 78.700-260
Telefones: (66) 3423-2627 / (66) 3421-3341

LIBERAÇÃO DE AMBULÂNCIAS
O Serv Saúde possui mais
uma facilidade para os segurados que contam com
serviços de remoção por
ambulância. Esse serviço
só pode ser oferecido dentro do perímetro urbano de
Rondonópolis, com remoção
de um hospital para outro ou
de hospital para locais de exames, e não atende remoção
HOME CARE. A chamada do
serviço deve ser feita pelo
hospital responsável pelo
paciente e assinada pelo
servidor segurado ou seu dependente. O Serv Saúde mantém contrato
firmado com a empresa CARMED para garantir um preço diferenciado.
Esclarece a gerente de administração, Olívia Oliveira Muniz, que “apesar desse serviço não ter cobertura na lei, sendo a co-participação de
100% pelo titular, esse valor é garantido inicialmente pelo Serv Saúde
que antecipa o pagamento, possibilitando um valor reduzido; e depois
é realizada a cobrança na folha de pagamento do titular respeitados os
percentuais de descontos, assim, o titular não antecipa nenhum valor
para a empresa”. Mais informações conforme Instrução Normativa nº
25 de 02/12/2011, no site www.servsaudemt.com.br

FILHOS
MAIORES
Os filhos dos servidores públicos
municipais, associados ao Serv
Saúde que completarem 18 anos,
devem ser cadastrados no instituto para continuar a ter direito ao
atendimento na rede conveniada.
Esse cadastro não é automático,
porque o filho passa a ser tabela
cheia, ou seja, sai dos 3% dos pais
e passam a pagar para poder
ter acesso ao plano. Para tanto,
é necessário o titular se dirigir a
sede do Serv Saúde e apresentar, o
registro de nascimento do seu dependente, Carteira de Identidade,
Cadastro de Pessoa Física (CPF),
declaração de dependência financeira reconhecida em cartório. Caso
o filho (a) tenha se casado, não tem
mais direito ao plano.
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