Ata da 6ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 16/06/2020.
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal de
Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09h horas do
dia 16 de junho de 2020, 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 Diretor Presidente da AMPASS, Sr. Manoel Carneiro, o Diretor Executivo da
AMPASS, Sr. Francisco Canindé Antunes Furtado Jr., o representante da Câmara
Municipal, o Vereador Gilberto Alves; a representante da Procuradoria Geral do Município,
Sra. Paula Mendonça; a representante titular da Secretaria de Finanças, Sra. Ana Claudia
Lima Carvalheira; a Sra. Lúcia de Fátima Miranda da Silva, representante do SINDSEPRE;
a representante suplente do SINDACS, Sra. Ilzenaide Mendes de Oliveira, Dra. Fernanda
Albuquerque, Gerente do Saúde Recife, o Gerente Administrativo Financeiro da AMPASS,
Sr. Élcio Ricardo Leite Guimarães, a Chefe do Controle Interno, Sra. Juliana Giestosa, a
Gerente Jurídica da AMPASS, Sra. Mariana Trigueiro, e o Chefe da Unidade de
Tecnologia da AMPASS, Sr. Fernando Antônio. Na abertura da reunião, usou da palavra, o
Senhor Presidente, George Pierre de Lima Souza, que colocou que fosse abonada a
ausência do Conselheiro representante da Secretaria de Saúde, Dr. Jailson Correia, pelo
expediente extraordinário no combate à pandemia COVID 19, a qual por unanimidade foi
acatada. Em seguida, fez a leitura da Ata da Reunião anterior, do dia 13/05/2020, que foi
lida e aprovada por todos os presentes.O Presidente George Pierre passou a palavra ao
Diretor Presidente da AMPASS, Sr. Manoel Carneiro, que fez uma fala de abertura, e
apresentou algumas informações, a primeira delas que é costume da gestão sempre
recepcionar os integrantes dos Conselhos com uma apresentação, fazendo o diagnóstico
da situação do colegiado que tem responsabilidade sobre aquela atividade na estrutura
da AMPASS, porém desde fevereiro, da chegada do Presidente George Pierre ao
Conselho Deliberativo de Saúde, não pode ser apresentada devido a toda a pandemia do
COVID e do estado de emergência, somente agora com as condições propícias para que
ocorra tal apresentação. A segunda delas é a pauta do dia, Dr. Manoel Carneiro coloca os
itens que serão abordados por cada um dos servidores da AMPASS: Sr.
Élcio Guimarães apresentará análise financeira do sistema Saúde Recife, em seguida a
Dra. Fernanda Albuquerque falará sobre a rede credenciada e o desequilíbrio financeiro
orçamentário, logo após será a Chefe da Unidade de Controle Interno, Sra.
Juliana Giestosa, que abordará sobre o andamento da auditoria para verificação das
informações relativas aos empenhos registrados no sistema Saúde Recife e os dados
inseridos no SOFIN, e por fim o Sr. Fernando Antônio, responsável pela unidade de
Tecnologia da AMPASS, que explicará sobre a ferramenta desenvolvida pela Emprel de
assinatura digital. Dr. Manoel Carneiro faz uma retrospectiva histórica da criação do
sistema Saúde Recife, da criação em 2005, e a partir 2007 a desvinculação
do SASSEPE, e começo da gestão direta do Saúde Recife pelo município. Colocou que o
modelo adotado pelo município não possui rede própria de atendimento, diferente do
Estado que tem uma estrutura própria. Relembrou ainda que no início a carteira era
pequena, o modelo de contribuição é a alíquota do salário, não levando em consideração
a faixa etária, a alíquota de contribuição do dependente, que é muito baixa, sendo a um
déficit natural suportado pelo tesouro municipal e o reajuste ocorre quando tem o reajuste
salarial, então em 2009 ficou decidido suspender novas adesões. O Saúde Recife tem 15
anos e foi verificado que desde a sua criação existe uma defasagem financeira, entre o
que é gasto, o que é arrecadado dos servidores, e também do que é proporcionado pela
Prefeitura. Citou ainda que foi feita uma apresentação a este Conselho em junho de 2019,
onde o Sr. Élcio Guimarães apresentou as dificuldades e o déficit existente, e a partir
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deste conhecimento foi feita apresentação de um estudo atuarial. Então, Dr. Manoel
Carneiro informa que será apresentada novamente uma atualização deste estudo para a
próxima reunião deste Conselho, que acontecerá em julho. Passando a palavra para Sr.
Élcio Guimarães, Gerente Administrativo Financeiro da AMPASS, que de posse dela
cumprimenta a todos os presentes, compartilha o arquivo da sua apresentação em tela, e
começa sua explanação fazendo um breve histórico de quando assumiu em fevereiro de
2018 para contribuir com a gestão, fala do objetivo, do desempenho do seu papel, e da
legislação específica de sua área de atuação. Analisa a situação deficitária do Saúde
Recife que encontrou na ocasião, traduzindo em preocupação o tal cenário. Em sua
análise ele elenca o caminho do SOFIN, que o mesmo executa o orçamento, faz
pagamento e as devidas baixas, que o sistema fala com a contabilidade em diversos
momentos, e da parceria com o Controle Interno, para checar se todos os pagamentos
feitos foram dado baixa, e assim regularizar os pagamentos que estavam como dívidas.
Comenta que o SOFIN enxergava o pagamento, porém o sistema do Saúde Recife não
espelhava a realidade, não dava baixa, como se ainda existissem aqueles débitos, com a
chegada da Empresa Benner, que tinha o propósito de assumir toda essa base de dados
do sistema antigo e a partir de uma determinada data, começar a gerenciar todas essas
informações, inclusive de pagamentos. Foi tentado em um primeiro momento que a
Benner realizasse de forma on line junto ao SOFIN, o que não pode ser feito, por ser um
sistema antigo que poderia ocasionar uma série de instabilidades, então tal demanda
aguarda o momento ideal para que a tecnologia da prefeitura possa fazer a junção
do ambiente de sistema de gestão do Saúde Recife e do SOFIN para se dar baixa nos
pagamentos on line, sem chance de erro humano. A Benner ficou com receio de receber
os dados do passado, sem que tivesse sido feito uma garimpagem nas informações,
então foi contratada outra empresa, especializada com esse tipo de demanda chamada
Fábrica de Negócios, e tem dado uma grande contribuição. Sr. Elcio Guimarães deixou
claro que ainda continua sendo feita de forma manual a baixa dos pagamentos no sistema
Benner, e também que tem tido um apoio do Controle Interno da AMPASS na fiscalização
dessa garimpagem de dados no ambiente do sistema antigo. Foi formalizado junto ao
setor de orçamento, a necessidade orçamentária do Saúde Recife, para quitação do
passivo, na ordem de R$ 36 milhões para o orçamento do exercício de 2020. A dívida
acumulada até o mês de março de 2020 é de R$ 45 milhões. Tal apresentação vem tentar
esclarecer a dificuldade qual é e a situação do Saúde Recife e ver quais soluções podem
ser tomadas para resolver o problema. A apresentação com todas as informações acima
segue em anexo a esta Ata. O Gerente Administrativo Financeiro, Sr. Élcio comenta
também, sobre o processo dos funcionários da URB, que esta dívida com o Saúde Recife
chegaria em torno de R$ 32 milhões e que se esse montante fosse pago pela URB,
regularizaria a situação do Saúde Recife, finaliza sua exposição e agradece a atenção de
todos. O Presidente George Pierre, passa a palavra para Dra. Fernanda Albuquerque, que
por sua vez comenta que o intuito da sua apresentação é demonstrar alguns valores que
são relevantes na despesa do Saúde Recife, e para onde está indo este dinheiro gasto,
em setores importantes, tais como oncologia e as cirurgias realizadas. Apresenta também
a rede credenciada, que são 166 prestadores, 12 hospitais, home care, consultórios,
oftalmologia. Sobre as maternidades, pauta levantada na reunião passada pelos
Sindicatos, o quantitativo eram de 02 e hoje apenas 01 maternidade, o Memorial
Guararapes, e que não existe demanda reprimida em relação aos partos. Expôs também
as despesas por especialidade, como por exemplo, o total pago apenas a hospitais entre
janeiro e abril em torno de R$ 9.892.650,00, no item cirurgias, o total gasto entre janeiro a
março algo em torno de R$ 1.185.712,92, na oncologia cerca de R$ 4.107.081,30, home
care na casa de R$ 1.297.725,65 e hemodiálise R$ 693.713,02, valores bastante altos,
números esses que podem ser vistos na apresentação que também segue em anexo a
esta Ata. Dra Fernanda ainda comenta da dificuldade financeira, uma vez que a receita é
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menor que a despesa, porém do trabalho árduo que é realizado pelo Saúde Recife no
sentido de tentar fornecer o melhor com o que se tem, disse ainda que nesse último mês
a Prefeitura repassou apenas 50% do que se vem recebendo mensalmente, um momento
muito difícil, foi priorizado o pagamento aos hospitais que fazem o atendimento ao COVID,
encerrando a apresentação comenta da intenção de repassar as informações do
desequilíbrio financeiro ao Conselho, e mesmo com tudo isso não tem usuário
desassistido dos serviços essenciais. O Presidente do Conselho encaminha a palavra
agora a Chefe do Controle Interno da AMPASS, Sra. Juliana Giestosa, que fará uma
exposição sobre o trabalho de auditoria, complementando a fala do Sr. Élcio e da Dra.
Fernanda, diz que o setor de Controle Interno colocou um alerta vermelho na matriz de
riscos por conta do trabalho manual da baixa de pagamentos, e que gerou uma auditoria,
então foi definido como escopo pagamentos de 2012 a 2019 e tem sido feito o
levantamento de todos os empenhos para a rede credenciada do Saúde Recife para esse
período, apresentado, em tela exposta, a metodologia da unidade para a Auditoria, com
previsão de conclusão para final de julho/2020, encerrando a fala da Chefe do Controle
interno, Sra. Juliana Giestosa. Por sugestão do Diretor Presidende da AMPASS, Sr.
Manoel Carneiro, o Sr. George Pierre, Presidente do Conselho, passa a palavra para a
Gerente do Jurídico da AMPASS, Sra. Mariana Trigueiro que informa sobre as adesões
por demanda judicial depois de 2009, em fevereiro de 2009 as adesões foram suspensas.
Atualmente só através de demanda judicial os titulares estão entrando, os dependentes
econômicos também garantem sua adesão em face de uma ação judicial de 2010. A
Gerente Jurídica, Mariana Trigueiro colocou para o Conselho que no ano de 2009 foram
apenas 04 adesões, por demanda judicial, mas em 2019 a adesão de titulares por
demanda judicial foram 308, é um número crescente, ela lembra que em média cada
titular agrega 02 dependentes. Já no ano corrente, foram levantadas as adesões até
15/06/2020, um total de 221 adesões de titulares e 137 de dependentes econômicos. A
Sra. Mariana Trigueiro ainda comenta que é notado que desde 2009 as adesões
continuam evoluindo, e de 2009 para cá, tem-se um total de adesão de 4480 novos
beneficiários por demanda judicial. Por fim, ela coloca também que mesmo no estado de
calamidade pelo COVID 19 continua chegando as adesões por demanda e sendo
implantadas normalmente, finalizando assim suas colocações. Dr. Manoel Carneiro de
posse da palavra, sugere que o Chefe da Unidade de Tecnologia, Sr. Fernando Antonio
preste informações sobre a ferramenta de assinatura digital da Emprel. O Sr. Fernando
Antonio mostra o passo a passo para se obter tal assinatura e também como usar o
assinador digital. O Diretor Presidente da AMPASS recomenda que a assinatura desta
ATA, da 6ª reunião, já aconteça com o uso da assinatura digital Emprel. Canindé faz uma
fala de boas vindas ao Presidente do Conselho George Pierre, fala também da
preocupação com o passivo do Saúde Recife por volta de R$ 500 mil/mês, do canal
aberto junto aos Sindicatos e de todo o esforço empenhado para o atendimento de todos
os beneficiários e solicita a interveniência do Presidente do Conselho, junto a Prefeitura,
para a liberação dos valores a receber. Pierre de posse da palavra comenta que o
contexto vivido em relação à pandemia é bastante difícil, que a PCR está tendo uma
queda substancial na receita, em torno de 35%, e que a demora no repasse da verba
federal também ajudou para que a situação ficasse ainda mais delicada. Dr. Manoel
Carneiro coloca a equipe da AMPASS à disposição e agradece a todos os presentes.
Neste momento a representante do SINDSEPRE, a Sra. Lúcia de Fátima, pede a palavra
para informar ao Conselho sobre a live do SINDESEPRE que acontecerá dia 17/06/2020
e que será abordado vários assuntos, entre eles o Saúde Recife, como o Sindicato pode
ajudar, esclarecimentos ao servidor, e aproveita para parabenizar a apresentação de
todos. Comenta que os sindicatos, SINDESEPRE E SINDACS tem trabalhado muito junto
ao Saúde Recife para melhor atender aos servidores. E complementando o assunto, a
representante do SINDACS, a Sra. Ilzenaide Oliveira, coloca o empenho do sindicato que
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representa, no uso das ferramentas digitais, com o intuito de compartilhar informações e
conscientizar o uso da rede credenciada. Por fim, não havendo nada mais a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu,
Ana Claudia Lima Carvalheira, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos
demais integrantes do Conselho Deliberativo de Saúde.
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