
Ata da 1ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 

27/01/2021. 

 

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

Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09 hs do dia 27 de janeiro 

de 2021, excepcionalmente, de forma virtual pelo aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho 

Deliberativo de Saúde, sob a presidência do senhor George Pierre de Lima Souza, Secretário 

Executivo de Licitações e Compras, representante da Secretaria de Administração e Gestão de 

Pessoas da Prefeitura do Recife, estando presentes, o senhor. Francisco Canindé, Diretor 

Financeiro da AMPASS, a senhora Paula Maria Souza de Oliveira Mendonça, representante da 

PGM, a senhora Ana Cláudia Lima Carvalheira, representante da Secretaria de Finanças, a 

senhora Kátia Salgado, a senhora Adriana Pereira e a senhora Fernanda Albuquerque, todas 

Gerentes da Gerência de Saúde da AMPASS, a senhora Lúcia de Fátima Miranda da Silva, 

representante da SINDSEPRE e o senhor Graciliano Gama, representante do SINDACS. Na 

abertura da reunião usou da palavra o senhor Presidente, George Pierre de Lima Souza, que deu 

boas-vindas aos presentes, e fez a leitura da ata da reunião anterior ocorrida no dia 11/12/2020, 

que foi lida e aprovada por todos. Em seguida, apresentou a pauta da presente reunião, que 

consiste no conhecimento e discussão por todos os Conselheiros do Relatório apresentado na 

forma de PowerPoint pela senhora Fernanda Albuquerque, Gerente de Saúde da AMPASS, 

acerca dos procedimentos necessários ao credenciamento de serviços médicos, hospitalares e 

laboratoriais para oferecimento aos beneficiários da AMPASS, com as respectivas tabelas de 

valores e honorários dos mesmos, e ainda, descrição dos procedimentos agregados 

denominados como “pacotes hospitalares”, “pacotes ambulatórias”, “pacotes de honorários 

médicos” (cirurgião e auxiliares), “pacotes de radioterapias”, “pacotes de pacientes crônicos” 

“pacotes de hemoterapia transfusional”, “pacotes de oftalmologia” e “pacotes de outras áreas 

da medicina”, cuja relatório anexo faz parte da presente ata. Apresentou ainda, as regras gerais 

para o credenciamento dos profissionais ou serviços habilitados junto a Gerência do Saúde 

Recife. Relativamente os “pacotes hospitalares” especificou cada ato e o valor cobrado que 

integra os referidos serviços por unidades, tudo especificado com minudência na tabela objeto 

de discursão da pauta desta reunião. Consta ainda, do trabalho apresentado os “pacotes de 

honorários médicos” (cirurgião e auxiliares) pagos pelos serviços ali descritos,  os serviços e seus 

valores destinados ao denominado “pacote de radioterapia”, os serviços que integram om 

denominado “pacotes de pacientes crônicos”, serviços necessários aos “pacotes de 

hemoterapia/terapia transfusional” e seus valores, “pacotes de serviços oftalmológico” com a 

descrição de cada procedimento e respectivos valores, “pacote de diárias” com a descrição 

de suas tipologias e valores pagos, “pacotes pelo serviço de anestesia” com seus procedimentos 

médicos e respectivos valores pagos, “pacote de serviços por terapia seriada” com a sua 

descrição e valores pagos, serviço de remoção com as especificações de procedimentos e 

valores, “pacote específico destinado aos pacientes crônicos” com respectivo valores serviços 

de consulta eletiva em consultório por especialidade e respectivos valores, consultas com 

profissionais não médicos e seus valores, consulta/pacote de urgência com a indicação de seus 

valores, visitas hospitalares/pareceres, procedimentos e seus valores, diárias com as respectivas 

descrições e seus valores, serviços de odontologia com seus procedimentos e valores, serviços 

descritos como atendimento a criança recém nascida e suas especificações e valores, 

procedimentos cirúrgicos nas diversas áreas da medicina tais como ortopedia, reumatologia, 

neurocirurgia, procedimento de amputação de órgãos, biopsia cirúrgica realizadas nos diversos 

procedimentos da medicina e seus valores, implante de eletrodos e marcapassos, correção 

cirúrgicas de aneurismas torácicos ou torácicos-abdominais, cirurgia de ponte de safena com 

implantação de cateter, marcapassos, stent e seus valores e demais cirurgias da área de 

endoscopia, laringoscopia, e traqueoscopia e seus procedimentos correlatos, além de exames 

laboratoriais com suas diversas especificações, tudo indicado individualmente com os seus 

subtítulos, culturas imunológicas, cintilografia nas diversas modalidades, exames diversos de 

ultrassom e suas especificações,  testes cutâneos-alérgicos, programa de assistência hospitalar 

– home car e seus diversos procedimento, taxas hospitalares diversas cirurgias gerais com as suas 

especificidade, todos os valores indicados por serviços. Todos os estes “pacotes de serviços” e 

procedimentos médicos constam do anexo XI e XII do Relatório, com valores e preços de 

janeiro/2021. Após a apresentação de tão vasto trabalho, a senhora Adriana Pereira esclareceu 

todas as perguntas dos conselheiros presentes acerca da indicação e descrição dos referidos 



OPME e, pesquisa de cotação de preço para a sua utilização pela Gerência de Saúde da 

AMPASS, através de diversos fornecedores, planilhas de arquivos, revistas especializadas, além 

de ser submetidos aos Auditores Externos da Autarquia. Argumentou ainda que tem enfrentado 

dificuldades para requisições de produtos off label em maioria das vezes, determinados por 

liminares judiciais que obrigam o cumprimento imediato das decisões e procedimentos 

conforme descritos. O Presidente do Conselho, senhor George Pierre, indagou da senhora 

Gerente, acerca de como se realiza o rastreamento dos preços dos procedimentos pela 

AMPASS e sua relação custo-benefício. Havendo sido respondido que toda pesquisa utiliza 

planilhas de serviços credenciados ou não, tabelas da ANVISA, sempre se adotando o menor 

preço. Em relação aos contratos em vigor estes seguem os reajustes dos serviços que já constam 

dos índices de preços pactuados, além de contra proposta oferecida sempre para o menor 

custo. A Gerente de Saúde ainda explanou, que no ano de 2020 e ainda no presente ano, 

realizou diversos procedimentos cirúrgicos em função da Pandemia do Covid-19. O senhor 

Graciliano Gama, sugeriu que este Conselho realize discursões com os Sindicatos acerca do 

preço dos “pacotes e tabelas de valores”. A senhora Lúcia de Fátima, destacou a existência de 

constantes requerimento dos servidores municipais para adesão no plano de saúde da AMPASS, 

vez que percebem baixos salários, que não permitem aos mesmos aquisições de planos de 

saúde privado. Com a palavra ainda a senhora Fernanda, se dispôs a discutir com os 

representantes dos Sindicatos presentes acerca dos valores dos pacotes de serviços e 

procedimentos que eles afirmam considerar altos. A Conselheira Paula Mendonça explicou que 

por determinação legal os Sindicatos não podem determinar os preços dos serviços utilizados 

pela Autarquia Municipal AMPASS, porém, a discursão dos procedimentos devem se dar de 

forma transparente e será sempre bem vinda no âmbito deste Conselho e da Gerência de 

Saúde. A Gerente Fernanda, explicou que os referidos valores de serviços não interferem no 

desconto das alíquotas pagas pelos servidores. A senhora Lúcia de Fátima, explicou a razão para 

que não haja repasse para o servidor.  Ao final, o Senhor Presidente do Conselho George Pierre, 

destacou a necessidade de que os Sindicatos sempre venham a somar nas discussões deste 

Conselho e que não há previsão de aumento nas taxas pagas pelos servidores até o presente 

momento, e ainda, que este Conselho e os dirigentes da AMPASS sempre buscam a melhoria no 

atendimento da saúde de todos os Servidores Municipais. Assim, encerrou a presente, 

agradecendo a todos por sua participação e discussão da pauta apresentada na reunião. E 

assim, eu, Paula Maria Souza de Oliveira Mendonça, lavrei a presente ata, que será assinada por 

mim e pelos demais integrantes do Conselho Deliberativo de Saúde da AMPASS. 
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