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ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE SAÚDE 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal de Previdência 

e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09hs do dia 16 de dezembro de 

2021, de forma virtual pelo aplicativo Google Meet. Reuniu-se o Conselho Deliberativo de Saúde, 

com o Sr. Marcos Antônio da Silva, Presidente em exercício, Sra. Fernanda Albuquerque, Gerente 

do Saúde Recife, Sr. Manoel Carneiro Soares Cardoso, Diretor-Presidente da AMPASS, Sr. 

Francisco Canindé Antunes Furtado Júnior, Vice Diretor-Presidente da AMPASS, o Sr. Edson 

Simões, representante da Secretaria de Finanças, Sra. Lúcia de Fátima, representante do 

SINDSEPRE, Sra. Adriana Pereira, Divisão da AMPASS, Chefe de Divisão de Regulação Médica, 

Sr. Edson José Batista, da AMPASS, Divisão de Prevenção de doenças e promoção a saúde, Sra. 

Katia Salgado, Auditora Interna da AMPASS, Sra. Natália Barbosa, Vereadora representante da 

Câmara Municipal do Recife, Sra. Sheila Machado, Sra. Ericka Marques, Sr. Glauco Roberto, 

servidores da rede credenciada de atenção à saúde da AMPASS, Sr. Graciliano Gama e Sra. 

Ilzenaide Mendes,  ambos representantes do SINDACS-PE, Sra. Luciana Caroline D’Angelo, 

representante da Secretaria de Saúde, Sra. Maria Tereza Mazoco, representante da Procuradoria 

Municipal, Sr. Luiz Fernando Vendramini, Atuário, representante da ACTUARIAL empresa 

responsável pelo Saúde Recife, a Sra. Silvia Murta, Auditora de odontologia da AMPASS, Sr. 

Fernando Antônio Reis de Oliveira, Gestor de TI da AMPASS, Sra. Silvana Lopes, Chefe da Divisão 

de Faturamento e Auditoria de contas médicas, Sra. Manuela Nunes, Gestora da rede credenciada, 

a Sra. Rafaela de Moura, Controle interno da AMPASS, Sr. Américo Machado, Gestor da Unidade 

Financeira Administrativa da AMPASS. Sr. Marcos dá boas vindas a todos passando a palavra para 

Sr. Manoel Carneiro onde inicia cumprimentando todos, e diz que em fevereiro de 2021 aconteceu 

uma apresentação aos órgãos colegiados da AMPASS, Conselhos de Previdência, Fiscal, 

Municipal, Conselho Deliberativo de Saúde e Comitê de Investimentos, onde ressalta a importância 

dos conselhos de fiscalização e gestão da AMPASS. Conforme o que foi apresentado encerramos 

dezembro com a prestação de contas do que foi realizado pela equipe da AMPASS no exercício de 

2021. O Sr. Vendramini começa a apresentando algumas informações do desenvolvimento de 

janeiro a novembro de 2021 quanto a avaliação atuarial do Saúde Recife dentro desse período, 

levando em consideração 3 (três) variáveis a saber: evolução dos beneficiários; receitas e despesas 

fazendo um comparativo com 2020; informação de mercado, agregando conhecimento e tomando 

como base a idade e gênero (18.212 beneficiários), o destaque são as composições acima de 54 

anos ou mais onde se tem uma maior atenção à saúde. Mais envelhecimento, mais procura por 

atendimento para cuidar da saúde, aumentando a utilização do serviço. Diferente da previdência, 

onde se economiza por uns 30 anos guardando para gozo na velhice enquanto no plano de saúde 

você paga e usa e às vezes até antes de pagar, por isso o plano de saúde leva a revisão de valores 
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de mensalidades e os cálculos de reajustes anuais. Mostra a evolução desde dezembro de 2017 à 

novembro de 2021, evidenciando que os planos foram afetados com a pandemia em 2020 oscilando 

nessa trajetória de despesas, com o avanço da vacina onde a oscilação diminuiu, com isto, 

esperando uma oscilação nas despesas e receitas, percebe-se um aumento dos números, média 

de 105,67%, analisando o resultado entre despesa e receita, onde o resultado passa de 100%, 

indicando que tivemos mais despesa do que receita, com déficit no período de 2021. Nas receitas 

inclui servidor e prefeitura para pagamento das despesas assistenciais e administrativas. As 

despesas com administração estão abaixo de mercado e os custos assistenciais também, por isso 

já vínhamos apontando reajustes nas mensalidades. Aguardar fechar dezembro para apurarmos de 

quanto será o reajuste. O Sr. Marcos Antônio agradece a participação do Sr. Luiz Fernando como 

também pelo apoio por parte da Sra. Rafaela de Moura. O Sr. Manoel Carneiro começa sua fala 

informando os resultados de 2021, que foi desenvolvido em benefício geral com os que tem 

vinculação com a AMPASS. Faz uma referência ao portal que o período da pandemia se destacou 

com relação aos acessos na área da Saúde Recife, demonstrando que sempre está atualizado com 

muitas informações de acesso à rede credenciada que é o mais utilizado, que a equipe da Sra. 

Fernanda busca sempre manter atualizado. A missão da instituição desenvolvida pelos seguidores 

da AMPASS que o principal, é a previdência e assistência à saúde dos servidores. Atualmente 

temos 28.624 servidores inscritos onde 18.899 são previdenciários RECIPREV. A arrecadação que 

se dá seja tanto da prefeitura como do servidor vai para pagamento dos aposentados e outra parte 

para investimentos no mercado financeiro nacional em destaque do patrimônio detentor do fundo 

previdenciário do município do Recife ficando em 4º lugar no país. Os 66% representam os inscritos 

no RECIPREV enquanto no RECIFIN destinados aos servidores da Prefeitura do Recife e Câmara 

corresponde a 33% do total e a diferença é que 83% desses inscritos no fundo previdenciário são 

servidores ativos, onde 16% são aposentados e pensionistas, enquanto no RECIFIN temos 35% 

beneficiários em atividade, 64% são aposentados ou pensionistas. Futuramente só haverá a 

RECIPREV como prestador de serviço para os servidores vinculados. Quantos aos resultados 

houve a informatização de serviços que foram requerimentos on line de pensão alimentícia, auxílio 

funeral, informe de rendimentos, contracheque e extrato individualizado do previdenciário disponível 

no site. Também estarão disponíveis até o final de dezembro a prova de vida, processo de 

concessão de aposentadoria, tudo isso em convênio com EMPREL, usando os dados gov.br, 

através do TCE e DENATRAN. Se for presencial segue no BRADESCO. O Sr. Manoel Carneiro 

retoma a fala sobre a revisão anual do planejamento estratégico de 2020/2024 das metas atingidas 

que foi uma atualização da legislação previdenciária, elaboração do plano diretor e modernização 

da infraestrutura da TIC, ações de menor custo e menor prazo de execução e as atualizações 

legislativas, já estão em vigor. Já a Lei Municipal nº 18.809 de 07/07/2021 foi acrescido ao Art.21 

onde autoriza reajuste periódicos nas alíquotas de contribuição e no fator moderador justificando a 

correção, no aguardo da liberação para aplicação dessa sanção na questão das ações 
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administrativas prioritárias para 2022, inclui renovação da certificação Pró Gestão nível III, Censo 

Previdenciário incluindo ativos, aposentados e pensionistas e Empréstimos Consignados. Só os 

RPPs de nível III poderão operar essa modalidade. Até 02/2022 deverá estar publicada para 

operacionalizar e a outra necessidade é reativar o concurso público onde ofertará os casos 

indispensáveis para gestão da autarquia. Quanto a atualização da Legislação Previdenciária 

municipal, o projeto de Lei de responsabilidade da previdência na expectativa para 2022 e a 

necessidade de criar um grupo de trabalho e na Pró Gestão a exigência da certificação dos 

profissionais no regime próprio da previdência dos conselhos envolvidos, isso a partir de 2022 que 

são: certificação dos dirigentes da unidade gestora das RPPs, membros dos conselhos deliberativo 

e fiscal onde se dará através de exame de prova específica, do responsável pela gestão dos 

recursos e dos membros do comitê de investimentos do RPPs com conteúdo programático e 

número de questões distintas conforme portaria 9.907 publicada no DOU (Diário Oficial da União) 

em 27/04/2020. Também lançamos o selo de 20 anos da autarquia da previdência do município do 

Recife que irá acontecer em 27 de dezembro. Tudo isso com coletividade e dedicação dos 

servidores que exercem suas atividades com dedicação. Em breve iremos comemorar os 17 anos 

do Saúde Recife, criado em 14/01/2005 e vamos prestar homenagem aos pioneiros e a todos 

vinculados tanto na autarquia de previdência como ao Saúde Recife e que a homenageada será 

Sra. Silvana Maria Lopes da Silva que está vinculada desde 31/01/2003, desenvolvendo suas 

atividades. A Sra. Silvana Maria, agradece e diz estar feliz, se esmera no que faz e que se 

aposentará no Saúde Recife. Tem muita gratidão ao Dr. Manoel, Sr. Canindé, Nanda e agradece a 

todos. O Sr. Canindé agradece pelo comprometimento, a parabeniza pela homenagem, agradece 

a equipe envolvida e ao Sr. Vendramini pela apresentação. O Sr. Manoel informa que desde 

20/08/2019, iniciou a gestão com a Sra. Fernanda Albuquerque que vem desenvolvendo ações para 

garantir a satisfação dos servidores e da rede credenciada. Durante estes 17 anos foi construída 

de forma coletiva e harmoniosa e continuando a prestar assistência de forma sustentável e 

integrada. Agradece a todos os servidores e aos conselheiros, ao Sr. Marcos Antônio ressaltando 

a importância e responsabilidade que os conselhos têm na gestão como um todo, deseja felicidade 

e saúde com visão de otimismo para o futuro. O Sr. Marcos Antônio parabeniza Dr. Manoel e toda 

sua equipe pelo trabalho e capacidade da equipe de interlocução com o Conselho, parabeniza em 

nome de todos e pela fala da servidora homenageada. A Sra. Lúcia agradece a oportunidade e 

desse lado humanitário e valorização do servidor por parte da gestão do Saúde Recife, em chegar 

junto das unidades de classe e agradece a todos em nome da servidora homenageada. O Sr. Edson 

Batista diz que com o apoio irrestrito dos gestores, os membros atendem de forma humanitarista, 

que é um desafio ímpar em passar por essa pandemia e crescermos juntos, esse é o diferencial 

dessa equipe, que de forma técnica, ética e profissional desenvolve o trabalho, diz que a 

homenagem a servidora é reconhecimento de méritos. O Sr. Graciliano Gama parabeniza a equipe 

e diz ter sido um ano positivo, nas melhorias da assistência à saúde do servidor, parabeniza a Sra. 
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Lúcia que representa bem os servidores em defesa dos direitos, saúda, ao Diretor Presidente Dr. 

Manoel, a Dra. Luciana, que o Saúde Recife vai ser a vitrine no cuidado ao servidor estando sempre 

a disposição de todos. A Drª. Luciana Caroline, elogia a apresentação da prestação de contas, do 

que houve e que virá pela frente, isso é muito bom, a transformação digital e a informatização é o 

caminho, saio muito feliz da reunião com o que foi apresentado e parabeniza todos, que 2021 foi 

um ano ruim, mas demos conta com responsabilidade, fizemos uma boa campanha de vacinação, 

atenção aos pacientes com COVID. Que 2022 possamos dar atenção para outras coisas, o olhar 

para a rede de saúde com excelentes perspectivas. A Sra. Fernanda agradece particularmente a 

Sra. Silvana pela dedicação como servidora e como usuária e agradece a vice-presidência por ouvir 

e orientar a equipe. Homenageia a equipe que sabe que o fardo é dissipado por todos e agradece 

a Deus por darem conta de tantas dificuldades, o olhar para o servidor que é o que mais se fala, em 

tecnologia em informação e a sensibilidade de olhar para o servidor, estar próximo do paciente, no 

ouvir, na prevenção, o Programa +Saúde criado por Dr. Edson foi justamente estar mais próximo 

do paciente. Estamos trilhando no caminho certo, estar interligados esquecemos até que estamos 

longe, só pelo celular foi um grande sucesso, passamos pela pandemia dando suporte aos 

beneficiários, a rede credenciada deu conta prestando todo atendimento a todos os serviços não 

deixando nada a desejar. O Manual sempre atualizado, pessoal sempre disposto porque temos 

carteira de idosos que não acompanha o avanço tecnológico. Agradece a todos e ao conselho como 

facilitador, melhorando a qualidade do serviço de saúde diante das nossas possibilidades dentro 

das nossas limitações. Sra. Maria Tereza parabeniza a todos e agradece os que fazem o Saúde 

Recife, a RECIPREV e a rede Municipal, por tudo o que fizeram durante a pandemia, foi um ano 

difícil mantendo a qualidade e responsabilidade nos pleitos dos servidores. O Sr. Edson Simões 

agradece a todos e pela sua primeira participação no Conselho no aprendizado com os servidores, 

com a Saúde Recife e RECIPREV que foi de muita valia e engrandecedor. Sr. Marcos Antônio 

agradece aos conselheiros, ao Dr. Manoel Carneiro e equipe da gestão do Saúde Recife, aos 

responsáveis do Sindicado o Sr. Graciliano, representantes da sociedade civil, foi um ano difícil, 

mas apesar das batalhas, com trabalho em equipe vamos superando, vencendo e construindo um 

horizonte melhor para o ano vindouro. Propondo a abertura da câmera e voz saudando a servidora 

homenageada. E assim, eu, Edson Simões, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e 

pelos demais integrantes do Conselho Deliberativo de Saúde da AMPASS.  
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