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ASSUNTO: SEGURO DE SAÚDE E CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO. 
 
 

Recordamos que termina no próximo dia 30 de Novembro o 
período extraordinário para inscrição dos membros do Agregado 
Familiar no Seguro de Saúde, sem período de carência. 
 

Até ao momento e desde 1 de Outubro, inscreveram-se 355 novos 
membros do Agregado Familiar no Seguro de Saúde. 
 
 
Informamos que a data limite de receção de despesas de saúde, para 
serem incluídas nas Declarações de valores não comparticipados para 
IRS de 2014, é 31-12-2014 nas instalações da Ocidental e Médis. Para 
darem entrada na MÉDIS no dia 31 de Dezembro terão de dar entrada 
no STI até ao dia 30 de Dezembro. 
 

Todas as despesas recebidas em Janeiro de 2015 (mesmo que realizadas 
em 2014) farão parte da Declaração de IRS de 2015, que será enviada 
no ano posterior. 
 
 

Desde que lançámos, no dia 5 de Novembro, a campanha de 
sindicalização, inscreveram-se no STI 41 novos Sócios, quase 3 
novos Sócios por cada dia útil. 
 

Felicitamos todos os Delegados Sindicais que já responderam ao 
desafio que lhe lançámos, certos de estarem a contribuir para 
tornar o STI maior e mais forte. 
 

Recordamos que o desafio que lançámos aos Delegados Sindicais 
foi o de, até ao final de 2014, cada Delegado Sindical fizesse, pelo 
menos, um novo Sócio no seu serviço. Estamos convictos que esta 
é uma meta possível e que tudo será feito para atingir este 
objetivo. Estamos disponíveis para prestar qualquer 
esclarecimento adicional que seja necessário. 

 

No site do STI (SEGURO DE SAÚDE) poderá consultar o MANUAL DE PROCEDIMENTOS do Seguro de Saúde, 
bem como os impressos, quer para inscrever os membros do Agregado Familiar, quer para enviar 
documentos para comparticipação. 

Saudações Sindicais 
A Direção Nacional. 
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