
- Planos de Saúde -   

Sabesp aprova elaboração de convênio  

 

A Sabesp dá um passo importante para a implantação dos novos planos 
de saúde. A empresa aprovou a elaboração de convênio de adesão com 
a Funcesp (Fundação Cesp).  

A outra boa notícia é que a Funcesp se propõe a implantar os planos de 
saúde mantendo o modelo, conforme edital nº 04094/18, ou seja os 
Planos I, II e III para empregados, ex-empregados, aposentados, 
pensionistas e seus dependentes; e os Planos IV e V para agregados e 
designados. No caso de estagiários e aprendizes serão automaticamente 
cadastrados no Plano I.  

As opções e características destes planos foram estabelecidas na 
Comissão de Saúde, que é composta por representantes dos Sindicatos e 
da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp (AAPS).  

A Sabesp ainda destaca que as avaliações preliminares  indicam uma 
compatibilidade de 80% entre as redes credenciadas dos planos 
atuais da Sabesprev e da Funcesp, como os hospitais Sírio Libanês 
(pronto socorro), Nove de Julho, Santa Catarina, Beneficência 
Portuguesa, AC Camargo, HCor e São Camilo, em São Paulo; Vera Cruz, 
em Campinas; Ana Costa, em Santos; além dos laboratórios Delboni, 
CDB, Salomão & Zopi e A+, entre outros.    

Para as cidades do interior atendidas pelas Unimeds locais, o modelo da 
Funcesp permitirá o atendimento em qualquer das redes com uma única 
carteirinha e em todas as regiões, não havendo restrições de áreas de 
abrangência.  

Nos próximos dias, a Sabesp participará de reuniões de trabalho com a 
Funcesp para definição da data de implantação dos novos planos de 
saúde e dos valores de contribuição.  

Enquanto isso, os atuais planos da Sabesprev permanecerão em vigor até 
o dia anterior à vigência dos novos planos de saúde.  

A Sabesp reforça mais uma vez o seu compromisso com a total 
transparência deste processo e em manter a qualidade e excelência da 
assistência médica aos seus beneficiários.  

Funcesp  



A Funcesp foi criada pelos empregados e pelas empresas patrocinadoras 
– companhias energéticas do Estado de São Paulo – para cuidar da 
administração e elaboração de planos de previdência e de saúde. Atende 
atualmente 85 mil usuários.  

A fundação, que há 48 anos administra planos de saúde para os 
beneficiários das empresas Cesp, CPFL, Elektro, EMAE, entre outras, é 
referência de boas práticas de governança corporativa no mercado, cuja 
finalidade é manter a qualidade da gestão da organização, sua 
longevidade e sustentabilidade nos negócios.    

Para esclarecimentos e dúvidas, a Sabesp se coloca à disposição pelos 
canais de atendimento:  

 
    Você cuida da água. A Sabesp cuida de você. 

 


