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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

Goiânia, 4 de julho de 2022 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, GARANTIDOS PELO 

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Diante do reajuste decorrente de previsão legal aplicado ao Fundo de Assistência Social, 

a Polícia Militar, em parceria com a Fundação Tiradentes, garante a manutenção dos 

benefícios disponibilizados por meio do FAS. 

Após quatro anos sem reajuste, a partir de junho, será aplicada a incidência de 10,16% 

sobre o valor da contribuição. Tal medida, segue em conformidade com o Art. 5º da Lei 

nº 15.668/2006, que dispõe sobre o regime de subsídio dos oficiais, praças especiais e 

demais praças da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e de seus pensionistas:  

Art. 5º. Os descontos alusivos ao Fundo de Assistência Social continuam sendo 

aqueles decorrentes da atual remuneração dos militares e serão majorados na 

mesma proporção e data da concessão de qualquer espécie de reajuste 

remuneratório cabível aos militares ou por eventual promoção de posto ou 

graduação. 

 

Benefícios do FAS 

O programa Servir, que contempla a assistência social, Gympass, clube de convênios e 

moradia, assim como o programa de assistência à saúde, é subsidiado pela contribuição 

dos policiais militares do estado de Goiás e beneficia, além deles, seus dependentes. 

A assistência social dá acesso à ajuda de custo para reembolso de guias do IPASGO, 

tratamento odontológico (implante, coroa e prótese), manutenção ortodôntica, óculos e 

lentes de contato, aparelhos auditivos, aparelhos ortopédicos e ao kit enxoval, além da 

ambulância 24 horas e do auxílio funeral. 

O clube de convênios foi incrementado com novos parceiros. Além do CDI – Centro de 

Diagnóstico por Imagem, os beneficiários da Fundação Tiradentes têm acesso ao CRD 

Medicina Diagnóstica e à Totum Saúde, última parceira que chega trazendo tecnologia 

de ponta para cirurgias refrativas, ao SESI e funerárias conveniadas à instituição, com 

valores diferenciados.  

https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v2/pesquisa/legislacoes/79712/pdf
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v2/pesquisa/legislacoes/79712/pdf
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Com os anos de pandemia, as necessidades dos militares cresceram e o FAS foi 

empregado nessa situação extraordinária, garantindo as condições de funcionamento 

do Hospital do Policial Militar, e o suporte ao efetivo policial desde o início da crise. A 

primeira aquisição de máscaras, luvas, jalecos se deu em 09/03/2020, e desde então, 

apesar do aumento de preços, e dificuldade logística enfrentada pelo mercado, várias 

foram as medidas de enfrentamento tomadas pela Fundação Tiradentes, ordenadas 

cronologicamente em https://www.tiradentes.org.br/time-line .   

Informação na palma da mão 

Todos os interessados podem acompanhar a aplicação dos recursos do FAS. As 

informações estão disponíveis nas redes sociais da Fundação Tiradentes, e no site 

institucional, aba Transparência – Boletim Mensal. 

Nos siga nas redes sociais e acompanhe todo o trabalho da Fundação Tiradentes 

realizado para o policial militar e sua família. Você também pode participar do grupo de 

WhatsApp e ter acesso imediato aos benefícios disponibilizados pela Fundação 

Tiradentes por meio do Fundo de Assistência Social.  

 

• REDES SOCIAIS: Instagram | Facebook 

• GRUPO WHATSAPP: Fundação Tiradentes   

• CANAL TELEGRAM: Canal Fundação Tiradentes  

 

 

 

 

Fundação Tiradentes 

 

https://www.tiradentes.org.br/time-line
https://www.tiradentes.org.br/boletim-mensal
https://www.instagram.com/fundacaotiradentes/
https://www.facebook.com/FundacaoTiradentes
https://chat.whatsapp.com/DoEechNuPyl9qXgazXY95i
https://t.me/fundacaotiradentes

