
 

COMUNICADO 
 

A CECREF tem, entre os seus objetivos, trabalhar vantagens e benefício para seus associados. E na questão que 
envolve os serviços de saúde ofertados, por meio do convênio estabelecido com a UNIMED BH, não é diferente. 

O atendimento via plano de saúde UNIMED existe há 20 anos. Porém, nos últimos anos, o esforço da diretoria da 
CECREF tem sido bem maior no sentido de garantir preços compatíveis com o perfil da maioria dos cooperados, 
uma vez que, de acordo com a UNIMED BH, tem havido um aumento significativo na utilização dos planos, o que 
gera um desequilíbrio dos custos dos contratos, impondo um reajuste maior em função também da ampliação do 
rol de serviços que a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou que fossem incluídos nos planos. 

A primeira proposta apresentada pela UNIMED BH reajustava os valores em 28,81% em todos os planos. Por 
entendermos que o reajuste proposto ultrapassou as nossas expectativas e as análises de perfil dos nossos 
cooperados, solicitamos a UNIMED BH a redução do referido índice. 

Após extensa negociação e com a CECREF, cada vez mais, se empenhando no melhor para seus cooperados, mas, 
também, considerando que a UNIMED BH apresentou relatórios comprovando o percentual de utilização citado 
acima, chegou-se ao reajuste conforme as tabelas abaixo, ou seja, de 21,4% em todos os planos. Entendemos que 
essa decisão atende aos critérios estabelecidos em contrato, ou seja, o reajuste pelo IGPM, e o equilíbrio financeiro 
dos contratos. 

Para os que pagam UNIMED em conta corrente em 18/01/2016, já deverão fazê-lo com novo valor, também serão 
reajustados os valores na folha de pagamento de janeiro, para aqueles que têm o pagamento com desconto em 
folha. 

Procure a CECREF para esclarecimentos de suas dúvidas, mantenha em dia seu pagamento, evite imprevistos ou 
transtornos com seu plano de saúde. 

TABELA DE PREÇOS UNIMED 2016 
 

REAJUSTE UNIMAX E UNIPART - 21,4% 
 

PLANO UNIMAX - Contrato 0178193 
 

PLANO UNIPART - Contrato 0178191 
Faixa Etária 

Apto Enf 
 

Faixa Etária 
Apto 

Enf 

0 a 18 anos 
180,83 148,34 

 

0 a 18 anos 
114,83 75,21 

19 a 23 anos 
215,02 176,40 

 

19 a 23 anos 
136,54 89,43 

24 a 28 anos 
247,27 202,85 

 

24 a 28 anos 
156,99 102,85 

29 a 33 anos 
284,33 233,26 

 

29 a 33 anos 
180,55 118,26 

34 a 38 anos 
329,86 270,60 

 

34 a 38 anos 
209,45 137,21 

39 a 43 anos 
382,64 313,91 

 

39 a 43 anos 
242,95 159,18 

44 a 48 anos 
443,85 364,13 

 

44 a 48 anos 
281,83 184,64 

49 a 53 anos 
520,23 426,01 

 

49 a 53 anos 
329,62 216,03 

54 a 58 anos 
695,84 570,88 

 

54 a 58 anos 
441,86 289,48 

59 ou mais 
1.084,83 890,02 

 

59 ou mais 
688,85 451,27 

       

Taxa de Adesão  R$       10,00  
 

Co-participação (reajuste 10%) 

    
Consulta  R$          28,86  

    
Consulta em PA  R$          38,48  

    
Exame Simples  R$            9,60  

Opcionais 
 

Exame Especial  R$          34,64  

Odontologia  R$       30,77  
 

Internação Enfermaria  R$                -    

Transporte Aeromedico  R$         6,62  
 

Internação Apartamento  R$                -    
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PLANOS ANTIGOS - NÃO COMERCIALIZADOS 
 

PLANO UNIMAX - Contrato 0064820 
 

PLANO UNIPART - Contrato 0066496 
Faixa Etária 

Apto 
Enf 

 

Faixa Etária 
Apto 

Enf 

0 a 17 anos 
227,31 205,75 

 

0 a 17 anos 
131,07 96,94 

18 a 29 anos 
334,55 302,78 

 

18 a 29 anos 
181,32 128,92 

30 a 39 anos 
410,04 371,17 

 

30 a 39 anos 
246,16 149,07 

40 a 49 anos 
476,67 406,27 

 

40 a 49 anos 
267,29 163,19 

50 a 59 anos 
577,07 522,35 

 

50 a 59 anos 
417,45 274,16 

60 a 69 anos 
869,41 759,41 

 

60 ou mais 
655,41 530,76 

70 ou mais 
1.111,46 957,67 

     

 

Saudações Cooperativistas, 

 

 

José Geraldo de Assis 
Diretor Presidente 
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envolve os serviços de saúde ofertados, por meio do convênio estabelecido com a UNIMED BH, não é diferente. 

O atendimento via plano de saúde UNIMED existe há 20 anos. Porém, nos últimos anos, o esforço da diretoria da 
CECREF tem sido bem maior no sentido de garantir preços compatíveis com o perfil da maioria dos cooperados, 
uma vez que, de acordo com a UNIMED BH, tem havido um aumento significativo na utilização dos planos, o que 
gera um desequilíbrio dos custos dos contratos, impondo um reajuste maior em função também da ampliação do 
rol de serviços que a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou que fossem incluídos nos planos. 

A primeira proposta apresentada pela UNIMED BH reajustava os valores em 28,81% em todos os planos. Por 
entendermos que o reajuste proposto ultrapassou as nossas expectativas e as análises de perfil dos nossos 
cooperados, solicitamos a UNIMED BH a redução do referido índice. 

Após extensa negociação e com a CECREF, cada vez mais, se empenhando no melhor para seus cooperados, mas, 
também, considerando que a UNIMED BH apresentou relatórios comprovando o percentual de utilização citado 
acima, chegou-se ao reajuste conforme as tabelas abaixo, ou seja, de 21,4% em todos os planos. Entendemos que 
essa decisão atende aos critérios estabelecidos em contrato, ou seja, o reajuste pelo IGPM, e o equilíbrio financeiro 
dos contratos. 

Para os que pagam UNIMED em conta corrente em 18/01/2016, já deverão fazê-lo com novo valor, também serão 
reajustados os valores na folha de pagamento de janeiro, para aqueles que têm o pagamento com desconto em 
folha. 

Procure a CECREF para esclarecimentos de suas dúvidas, mantenha em dia seu pagamento, evite imprevistos ou 
transtornos com seu plano de saúde. 

TABELA DE PREÇOS UNIMED 2016 
 

REAJUSTE UNIMAX E UNIPART - 21,4% 
 

PLANO UNIMAX - Contrato 0178193 
 

PLANO UNIPART - Contrato 0178191 
Faixa Etária 

Apto Enf 
 

Faixa Etária 
Apto 

Enf 

0 a 18 anos 
180,83 148,34 

 

0 a 18 anos 
114,83 75,21 

19 a 23 anos 
215,02 176,40 

 

19 a 23 anos 
136,54 89,43 

24 a 28 anos 
247,27 202,85 

 

24 a 28 anos 
156,99 102,85 

29 a 33 anos 
284,33 233,26 

 

29 a 33 anos 
180,55 118,26 

34 a 38 anos 
329,86 270,60 

 

34 a 38 anos 
209,45 137,21 

39 a 43 anos 
382,64 313,91 

 

39 a 43 anos 
242,95 159,18 

44 a 48 anos 
443,85 364,13 

 

44 a 48 anos 
281,83 184,64 

49 a 53 anos 
520,23 426,01 

 

49 a 53 anos 
329,62 216,03 

54 a 58 anos 
695,84 570,88 

 

54 a 58 anos 
441,86 289,48 

59 ou mais 
1.084,83 890,02 

 

59 ou mais 
688,85 451,27 

       

Taxa de Adesão  R$       10,00  
 

Co-participação (reajuste 10%) 

    
Consulta  R$          28,86  

    
Consulta em PA  R$          38,48  

    
Exame Simples  R$            9,60  

Opcionais 
 

Exame Especial  R$          34,64  

Odontologia  R$       30,77  
 

Internação Enfermaria  R$                -    

Transporte Aeromedico  R$         6,62  
 

Internação Apartamento  R$                -    

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS ANTIGOS - NÃO COMERCIALIZADOS 
 

PLANO UNIMAX - Contrato 0064820 
 

PLANO UNIPART - Contrato 0066496 
Faixa Etária 

Apto 
Enf 

 

Faixa Etária 
Apto 

Enf 

0 a 17 anos 
227,31 205,75 

 

0 a 17 anos 
131,07 96,94 

18 a 29 anos 
334,55 302,78 

 

18 a 29 anos 
181,32 128,92 

30 a 39 anos 
410,04 371,17 

 

30 a 39 anos 
246,16 149,07 

40 a 49 anos 
476,67 406,27 

 

40 a 49 anos 
267,29 163,19 

50 a 59 anos 
577,07 522,35 

 

50 a 59 anos 
417,45 274,16 

60 a 69 anos 
869,41 759,41 

 

60 ou mais 
655,41 530,76 

70 ou mais 
1.111,46 957,67 

     

 

Saudações Cooperativistas, 

 

 

José Geraldo de Assis 
Diretor Presidente 
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Diretor Presidente 

 

COMUNICADO 
 

A CECREF tem, entre os seus objetivos, trabalhar vantagens e benefício para seus associados. E na questão que 
envolve os serviços de saúde ofertados, por meio do convênio estabelecido com a UNIMED BH, não é diferente. 

O atendimento via plano de saúde UNIMED existe há 20 anos. Porém, nos últimos anos, o esforço da diretoria da 
CECREF tem sido bem maior no sentido de garantir preços compatíveis com o perfil da maioria dos cooperados, 
uma vez que, de acordo com a UNIMED BH, tem havido um aumento significativo na utilização dos planos, o que 
gera um desequilíbrio dos custos dos contratos, impondo um reajuste maior em função também da ampliação do 
rol de serviços que a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou que fossem incluídos nos planos. 

A primeira proposta apresentada pela UNIMED BH reajustava os valores em 28,81% em todos os planos. Por 
entendermos que o reajuste proposto ultrapassou as nossas expectativas e as análises de perfil dos nossos 
cooperados, solicitamos a UNIMED BH a redução do referido índice. 

Após extensa negociação e com a CECREF, cada vez mais, se empenhando no melhor para seus cooperados, mas, 
também, considerando que a UNIMED BH apresentou relatórios comprovando o percentual de utilização citado 
acima, chegou-se ao reajuste conforme as tabelas abaixo, ou seja, de 21,4% em todos os planos. Entendemos que 
essa decisão atende aos critérios estabelecidos em contrato, ou seja, o reajuste pelo IGPM, e o equilíbrio financeiro 
dos contratos. 

Para os que pagam UNIMED em conta corrente em 18/01/2016, já deverão fazê-lo com novo valor, também serão 
reajustados os valores na folha de pagamento de janeiro, para aqueles que têm o pagamento com desconto em 
folha. 

Procure a CECREF para esclarecimentos de suas dúvidas, mantenha em dia seu pagamento, evite imprevistos ou 
transtornos com seu plano de saúde. 

TABELA DE PREÇOS UNIMED 2016 
 

REAJUSTE UNIMAX E UNIPART - 21,4% 
 

PLANO UNIMAX - Contrato 0178193 
 

PLANO UNIPART - Contrato 0178191 
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Apto Enf 
 

Faixa Etária 
Apto 

Enf 
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180,83 148,34 
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114,83 75,21 
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215,02 176,40 
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136,54 89,43 
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247,27 202,85 
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284,33 233,26 
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180,55 118,26 
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39 a 43 anos 
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520,23 426,01 
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329,62 216,03 
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54 a 58 anos 
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1.084,83 890,02 

 

59 ou mais 
688,85 451,27 

       

Taxa de Adesão  R$       10,00  
 

Co-participação (reajuste 10%) 

    
Consulta  R$          28,86  

    
Consulta em PA  R$          38,48  

    
Exame Simples  R$            9,60  
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Internação Apartamento  R$                -    

Novas tarifas bancárias
Entrou em vigor, a partir de 30/04/2008, a Resolução 3518 divulgada pelo Banco 
Central. Confira o que mudou na tarifação da Cecref para pessoa física e jurídica:

1. Fornecimento de cartão com função de débito.
2. Fornecimento de dez folhas de cheques por mês.
3. Fornecimento de segunda via do cartão (exceto nos casos de pedido de reposição fornecidas pelo correntista de correntes de 

perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente).
4. Realização de até quatro saques por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque avulso, ou em terminal de auto-

atendimento.
5. Fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do mês por meio de terminal de auto-atendimento.

Lista de Serviços Sigla no extrato Valor da Tarifa
Conta de depósitos
Cartão
1º fornecimento de 2ª via do cartão 2º via Cartão                                       R$ 10,00
Fato Gerador da Cobrança
Confecção e emissão de novo cartão com função de débito, restrito a caso de pedidos de 
reposição formulados pelo detentor da conta decorrente de roubo ou furto e outros moti-
vos não imputáveis à instituição emitente
Fornecimento de 2ª via com função movimento 
conta poupança 

Não tem serviço

Fato gerador da cobrança
Confecção e emissão de novo cartão de poupança restrito a casos de pedido de reposição 
formulados pelo detentor da conta, decorrente de roubo ou furto e outros.

Lista de Serviços Sigla extrato Valor da tarifa
Cheque
Exclusão do cadastro de Emitente de cheques 
sem fundos (CCI)                                    

Exclusão CCF                 R$ 30,00 por 
cheque

Fato gerador da cobrança
Retirada por solicitação do cliente ou seu nome no cadastro de emitentes de cheques sem 
fundo (CCF)
Contra Ordem (ou revogação) e Oposição (ou 
sustação) aos Pagamentos dos cheques.

Sustação TB/TBG                                  R$ 10,00 por 
cheque

Fato gerador da cobrança
Realização de contra ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação do pagamento de 
cheque, cobrando uma única vez compreendidas as fases de solicitação provisória).

Lista de Serviços                                             Sigla extrato                             Valor da tarifa
Cheque de transferência Bancária (TB E TBG)                                   Cheque TB/TBG                        Isento
Fato gerador da cobrança
Confecção e fornecimento por solicitação do cliente de folha de cheque de transferência 
bancária por unidade.
Cheque administrativo                                    Cheque administrativo              R$ 8,00
Fato gerador da cobrança
Emissão de cheque administrativo.
Fornecimento de folhas de cheques Folha de cheque                          R$ 1,50
Fato gerador da cobrança
Confecção e fornecimento de folhas de cheque por unidade além das 10 folhas fornecidas 
gratuitamente

Lista de Serviços Sigla extrato                                        Valor da tarifa
Cheque visado                                     Cheque visado                                      Não tem serviço
Fato gerador da cobrança
Procedimentos para registro e bloqueios do saldo em conta-corrente de depósitos à vista, 
correspondente ao valor do cheque.

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PESSOA FÍSICA

Lista de Serviços Sigla no extrato Valor da Tarifa
Cadastro
Confecção de cadastro para início de  
relacionamento.

Cadastro Isento

Foto gerador da cobrança
Exclusivamente realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados 
e informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessárias ao início de 
relacionamento CIC de depósitos conta de depósitos de pop. op. de crédito e arrendamen-
to mercantil.

Lista de Serviços Sigla no extrato Valor da Tarifa
Renovação de cadastro Renovação cadastro Isento
Fato gerador da cobrança
Atualização de dados cadastrais para atendimento de regulamentação acerca de políticas 
de “Conheça seu cliente”, cobrada no máximo duas vezes por ano.

Canais de entrega                                  Sigla extrato                                   Valor da tarifa
Terminal auto-atendimento                      Saque terminal                                Isento
Fato gerador cobrança
Saque em terminal de auto-atendimento além do número de saques permitidos gratuita-
mente por mês (gratuidade não cumulativa.

Depósito Identificado Sigla do extrato Valor da tarifa
Depósito Identificado Isento

Fato gerador da cobrança
Depósito com registro de informações sobre o depositante e demais necessárias a identi-
ficação da operação a qualquer tempo.

   

Lista  de Serviços
Saques Canais de entrega                       Sigla extrato Valor da tarifa
Saque da conta de depósito à 
vista e da poupança

Terminal ou Pessoal Saque Pessoal Isento

Fato gerador da cobrança
Saque em guichê  ou caixa além do numero de saques permitidos gratuitamente por mês 
(gratuidade não cumulativa).

Lista de Serviços Canais de entrega                    Sigla extrato                      Valor da tarifa
Consulta Presencial ou pessoal Extrato mês(p) R$ 1,00
Fornecimento de extrato mensal 
de conta depósitos à vista e de 
poupança
Fato gerador da cobrança
Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em guichê de caixa ou por outras 
formas de atendimento pessoal (p) tais como atendimento telefônico realizado por aten-
dente além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa).

Lista de Serviços                             Canais de entrega                     Sigla extrato              Valor da tarifa
Fornecimento de extrato mensal 
de conta depósitos à vista e de                  
poupança para um período

Terminal de auto                         
atendimento e outros                

meios eletrônicos.

Extrato 
movimento(E)

R$ 5,00

Fato gerador da cobrança
Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em terminal de auto atendimento 
eletrônico automatizado (E) sem intervenção humana, além do número permitido gratuita-
mente por mês (gratuidade não cumulativa).

Lista de Serviços Canais de Entrega Sigla extrato Valor da tarifa
Fornecimento de  cópia  de  mi-
cro filmagem microfidra ou asse-
melhado

Microfilme R$ 5,00

Fato gerador cobrança
Fornecimento de cópia microfilme, microfidra ou assemelhado.

Lista de Serviços Canais de Entrega Sigla extrato Valor da tarifa
Transferência de recursos Presencial ou Pessoal DOC/TED 

pessoal
R$ 10,00

Transferência por meio de DOC/
TED

R$ 10,00

Fato gerador cobrança
Realização de transferência de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa 
ou por outros de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por 
atendente.

Rua Ceará, 195 l conj. 901 l Santa Efigênia l Belo Horizonte l MG l Tel.: (31) 3241-4597 l www.cecref.coop.br


