
RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO COM O OBJETIVO DE
ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS MUDANÇAS NO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO -
sassom

A presente Comissão foi constituido por meio do Requerimento nº 3082,
aprovadona Sessão Ordinária dodia 26 de abril de 2022, é composta pela
Vereadora Judeti Zili do Coletivo Popular, Jean Corauci e Bertinho Scandiuzzi

Esta Comissão foi proposta com o objetivo de acompanhar às mudanças
propostas pela Administração Municipal na forma de atendimento dosusuários.
do SASSOM — Serviço de Assistência à Saúdo dos Municipiários, umavez que
após reunião ordinária do Conselho Deliberativo do SASSOMfoi publicado
Edita! de Credenciamento nº 02/22 para que Operadoras de Senviço de
Assistência à Saúde e Assistência Odontológica, pudessem apresentar
proposta de Plano Empresaria! Básico.

Diante de tal proposta de mudançaaser realizada noserviço prestado ao
municipiário desde o surgimento do SASSOM em6de novembro de 1981,
conforme a sua Lei de criação nº 4104 e depois modificado por diversos
ordenamentos jurídicos até a atua! Lei Complementar nº 441 do 1995, a

presente Comissão Especial de Estudosso foz mais do que necessária devido
a relevância da tema queafeta diretamente milhares de municipes.

Tendo essa premissa como quia cos trabalhos desta Comissão Especial de
Estudo, em sua reunião de Instalação ocorridano dia 03 de maio de 2022 a
realização de oitivas de servidores e autoridades e a análise de documentos
que vierem a ser solicitados e também disponibilizados pelos vereadores
participantesda CEE,

Nesta primeira reunião, fora e] to como Relator o Vereador Jean Corauci,
ficando assim a sua compe.i;ão Pyssitonte Vereadora Judoti Zili, Relator
Vereador Jean Corauci e Merbro v Bertinho Scandiuzzi
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As datas pré agendadas e apiovadas pela Comissão nesta primeira reunião
foram:

OSI05 — Oitiva aos membros do Conselho Deliberativo do SASSOM para tentar
entender como ocorreu a realização da reunião de aprovação do
credenciamento de Operadoras de Serviço de Assistência à Saúde e
Assistência Odontológica

23/05 — Convite à Superintendente do SASSOM Sra Tássia Correia Rezende

06/05 — Convite aos Diretores Financeiro, Administrativo e Técnico.

20/08 - Análise de Documentos

27/06 — Análise de Documentos

Na reunião que ocorreu em 08 de maio de 2022, conformeAta lavrada e vídeo
disponível na plataforma—Youtube comAvateh?v=JJbINVARLU foram
interpelados os Conselheiros Presentes, Sra Cláudia de Almeida Torres de
Andrade, representante classista, Sr. Luciano da Rocha Ferreira, representante
do SASSOM, Sra. Maria Regina Rodrigues de Almeida, representante classista
Sr. Alessandro Ricardo Ferreira de Castro, representante do Poder Executivo,
Sr. Ronie Peterson Ganzaroli representante do Poder Executivo, Sr. Alex
Ramos Neves, representante dos servidores municipais, Sr. Rodrigo Menezes
da Siva, representante do Poder Executivo, e o Sr. Denilson Fantini,
fepresentantodos servidores municipais.

Após devidamente qualificados, os representantes do Conselho Delbermvo
presentes à rounião responderam perguntas formuladas polos vereadores
membrosda CEE SASSOM, perguntas essas em relaçãoàvotação ecoa na

Ny feunão Ordinária do sefeido Consenodo ia 34 de março de 2022, ande a
Superitendente do SASSOM apresentou um estudocomposto de gráficos o

N planihas queestá anos a est roi, ombasando assim o ponto de vita da7lv
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financeiramente e que a solução esicontradapara queos usuários dos serviços
prestados pelo SASSOM não sejam prejudicados é a transferência da carteira
do SASSOM, hoje na casa do proximadamente 20 mil vidas para uma
Operadora de Serviço de Assistência à Saúde e Assistência Odontológica,
nesta reunião do Conselho Deliberativo, conforme explanado pelos próprios
Conselheiros presentes, foi posto em votação o referido credenciamento, tendo
tal proposta obtido empatena sua deliberação, onde osvotos favoráveis foram
todos emanadospor Conselheiros representantes do governo e tendo a Sra.

Superintendente, como presidente do referido Conselho proferido o voto de
Minerva em favor daProposta apresentada pelo Governode “terceirização” da
Carteira do SASSOM para uma Operadorade Serviço de Assistência à SaúdeeAssistência Odontológica

Nesta mesma reunião de oitva, os Conselheiros representantes do Governo
Municipal, afimaram que votaram favoráveis à abertura de credenciamento de
Operadoras de Serviço de Assistência à Saúde e Assistência Odontológica
para atendimento aos usuários do SASSOM por entenderem que essa
realmente é a melhor soluçãoà Autarquia, mesmo tal estudo apresentadopela
Sra. Superintendente não tendo sido objeto de debates e discussões prévias
com a base, como foi solicitado pelos representantes dos servidores e das
Associações Classistas, e como muitos mesmo disseram, sem que eles
mesmos tivessem conhecimento prévio do referido estudo apresentadopela
Superintendente.

Após as perguntas respondidas polos representantes do Governo, foram feitos

questionamentos aos representantes Classistas e dos Servidores, que
apresentaram seus argumentos contra a proposta apresentada pela
Superintendente de concessão da carteira de beneficiários do SASSOM à
Operadoras de Senviço de Assistência à Saúde e Assistência Odontológica,
comoargumento de que fatalmente os valores a serem custeados pelos
servidores públicos municipais e seus dependentes sofrerão correções acima
do suportado pelos mesmos, devido inclusive ao achatamento salarial por não
estarem recebendo aumentos nos últimos anos.
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Na referida audiência, de acorde com o posicionamento dos Conselheiros

representantes dos Servidores e Classistas, o Edital aberto apresenta forte

indício de “direcionamento” umavez que a Superintendente a Sra. Tássia é

oriunda de uma grande empresa Operadora de Serviço de Assistência à Saúde
& Assistência Odontológica com serviços em nosso município. A suspeita
levantada pelos representantes dos Servidores e Classistas, decorrem do fato
do SASSOM ter recebido inúmeros questionamentos e pedidos de
esclarecimentos a respeito do Edital, que se encontram disponiveis no sitio
eletrônico do SASSOM https:/lvawnuibeiraopreto.sp gov briportalisassomfedital-
credenciamento, serão apensadosao Processo desta CEE.

A grande indignação dos Conselheiros representantes dos Servidores e

Classistas e que noscausa estranhezaé o fato do Edital ter sido publicado no

dia seguinte a realização da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

ocartida em 31 de março corrente, reforçandoa ideia de que a “terceirização”

da carteira do SASSOM já encontrava-se dada como certa pelo governo
municipal, ou seja, tinham a certeza de que o Conselho a aprovaria (talvez por

já saber comoos seus representantes votariam, mesmo alegando não terem
tido conhecimento prévio da proposta)

Apósas alegações dos(as) Conselheiros(as) e dos vereadores (as) membros

da CEE, ficou acordado em seguir o calendário aprovado na primeira reunião

datada de 03 de maio de 2022, marcando-seaoliva da Superintendente Sra

Tássia Correia Rezende, para o dia 23 de maio de 2022, comointuitode que a

mesma apresente os argumentos que balizaram o referido estudo, o porquê do

Edital estar pronto antes da aprovação pelo Conselho Deliberativo e mesmo o

porquê da visão de que a “terceirização” é a única solução apresentada e nãoa
possibilidade de outras soluções antes de se apresentar a “terceirização”como
a salvação para o SASSOM.

Na data marcada para a reunião de oitiva da Superintendente do SASSOM à

Sra. Tássia Correia Rezende, não compareceu, mesmo apóster firmado

compromisso público de sua presença em reunião realizada na Comer

A



Municipal no dia 23 de maio corrente pela Comissão permanente de

Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social, com esta CEE. A falta a

esta reunião foi comunicada às 15hs do dia de sua realização, conforme

documento anexo ao Processo, demonstrando tota! desrespeito a esta CEE e a

esta Casa Legislativa, tal falta, impediu que os vereadores presentes à Reunião

eapopulação que compareceu a esta Casa deLeis fizessem questionamentos

a respeito da situação atual da Autarquia e os motivos que levaram a

publicação do Edital de Credenciamento de Empresa Prestadora de Serviços

de Saúde para atendimento dos mais de 20.500 usuários do SASSOM. Devido

a esta postura de desrespeito por partedaSra Tássia Correia Rezendea esta
Casa Legislativa, ficou acordado entre os membros da CEE presentes à

reunião, que seria apresentado um Requerimento de Convocação a Sra

Tássia, para que a mesma viesse à Câmara Municipal prestar todas as
informações necessárias em relação à situação atual da Autarquia,

Requerimento este que foi protocolado na Sessão do dia 31 de maio do

corrente ano, sendo aprovado pelos vereadores e estando no aguardo de

apresentação do Projeto de Resoluçãoa ser elaborado pela Mesa Diretora

desta Casa Legislativa até a presente data, a qual regimentalmente tem a

devida competência. Também ficou acordado que com a ausência da Sra

Tássia na reunião da CEE, seriam encaminhados Requerimentos com

questionamentos a respeito da situação do SASSOM e questões relativas ao
Edital de Credenciamento, que analisaremosmais adiante neste relatório.

No dia 26 de maio corrente, houve uma reunião do Conselho Administrativo do

SASSOM, os(as) conselheiros(as) por decisão própria incluíram na pauta a

discussão de revogação do Edital de Credenciamento, o que foi aprovado pela

maioria dos(as) Conselheiros(as) Presentes, tal proposta ocorreu devido à

pressão exercida pelos usuários do SASSOMedos trabalhos desta CEE, pois

ficou claro que o Edital de Credenciamento não atenderia as necessidades dos
usuários do SASSOM, uma vez que só uma empresa havia se credenciado nos

termos do Edital, e que o SASSOM possui uma sinistralidade alta em

decorrência de sua pirâmide invertida, possuindo mais idosos em sua carteira,
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fato que poderia levar em um curio espaço de tempoa inúmeros processos
judiciais para atendimento às demandas dosusuários do SASSOM

No dia 06 de junho corrente foi realizada a Reunião da CEE com a oitiva dos
Senhores Eliezer Lopes dos Santos, Diretor Financeiro e Luciano da Rocha
Ferreira, Diretor Administrativo, não tendo participado o Sr José Carlos

Barcelos, Diretor Técnico que justificou a ausência. Foram realizados diversos
questionamentos em relação a situação financeira e administrativa do

SASSOM, sendo unânimes em afirmar que financeiramente o SASSOM não

- tem mais sustentabilidade com a atual arrecadação, apresentando um deficit de
aproximadamente R$ 1.500.000,00 mensais, sendo necessário revisões de

metodologias de arrecadação e considerandoa não revisãodos salários dos
servidores ao longodos anosfoi primordial para que a situaçãoatual ocorresse.

Feitas as oiivas até aqui, ainda faltando a oitiva daSra. Tássia, partimospara a
análise de diversos Requerimentos feitos pelosvereadores membros da CEE,

em especial pelo Coletivo Popular Judeti Zili, presidente desta CEE (todos os
Requerimentos estão anexados ao presente Relatório). Dentre os
Requerimentos já respondidos elencamos o de número 2968/2022, que
solicitava inúmeras informaçõesa respeito do funcionamento do SASSOM e
sobre o Edital de Credenciamento, o de número 3311/2022, que solictava
informações em relação aos repasses da prefeitura ao SASSOM, o de número
3342/2022, que solicitava informações em relação a cadastramento de
Prestadores de Serviços junto ao SASSOM,o de número 3313/2022, que
solcitava informações em relação a tabela de remuneraçãoaos atendimentos
realizados pelos Prestadores de Serviços, bem como da quantidade de
atendimentos realizados por especialidades, o de número 3314/2022, que
solicitava informações contábeis, mais precisamente os Balanços Patrimoniais

dos últimos 10 anos,e a relação dos Bons Patrimoniais cadastrados em nome

+)
do SASSOM, o de número 3315/2022, que solicitava informaçõesa respeito de
valores a receber porparte de credores do SASSOM,o de número 4121/2022

que solicitou informações retativas à altorações do Edital de Credenciamento nº

02/2022 e critérios adotados em sua elaboração,o de número 4122/2022, queaf
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solicitou informações sobre valores a serem custeadospara pagamento dos
custos dos serviços prestados pelo possivel vencedor do Edital de
Credenciamento nº 02/2022, o de número 4123/2022, que solicitou informações
a respeito do suposto desequilirio financeiro do SASSOM alegado peta

Administração, o de número 4125/2022, que solicitou informações em relação à

como ficaria o atendimento dos usuários do SASSOM em caso de
credenciamento de empresa Operadora de Serviços de Saúde nos moldes do
Editalde Credenciamento nº 02/2022 o Requerimento 4127/2022, que solicitou

informaçõesa respeito da reciamação unânime por parte dos Conselheiros

representantes dos usuários dos senviços do SASSOM da falta de diálogo por

pare da Superintendência da Autarquia e consequentemente do governo como

os mesmose a possivel imposição do credenciamento de empresa Operadora
de Serviços de Saúde como a única saida para a suposta situação financeira

atua! do SASSOM e por dlimo o Requerimento nº 41432022, cujos

questionamentos foram enviados pelo Vereador André Rodini a Presidência da
CEE, que coube apresentá-io

O Requerimento nº 2068/2022, que anexamos aopresente Relatório trouxe

inúmeros questionamentos em relação ao Edital de Credenciamento que
estava em vigência, tais como o percentual que caberia aos usuários do

- SASSOM em relação aos seus vencimentos, a forma de credenciamento dos

atuais prestadores de senviço ao SASSOM, o valor a ser remunerado aos

respectivos Prestadores de Serviços,etc, além dos questionamentos sobre o

Edital, esto Requerimento também tratou da divida que a prefeitura possui junto
ao SASSOM, onde foi enviado uma tabela com os valores pagos até a data de

maio e os valores a que o SASSOM ainda possui a receber da prefeitura em

decorrência de não repassedos valores patronais ao SASSOM em periodos
anteriores, mas o item questionado no Requerimento que mais chamou

atenção, foi a questão dos tipos de consultase procedimentos realizados pelo

SASSOM aos sous usuários, uma vez que traz em primeiro lugar nas consultasoatendimento Psicológico, com uma média de 2.384 consultas mês, o que

US
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podemos tranquilamente afirmar que os servidores municipais encontram-se
esgotados psicologicamente.

O Requerimento nº 3311/2022, que anexamos ao presente Relatório trouxe

questionamentos e respostas em relaçãoaos valores da divida fundada que a
Prefeitura possui junto ao SASSOM, onde fora questionado sobre atraso de
pagamentodas parcelas e da composição da divida, sendo informado porparte
da Prefeitura que o parcelamento é em decorrência do não repasse da cota

parte patronal e que o parcelamento está sendo cumprido rigorosamente.

“ inclusive comaprefeitura realizando antecipação de valores para cobrir o

suposto Deficit do SASSOM.

O Requerimento nº 3312/2022, que anexamos ao presente Relatório trouxe

questionamentos em relação aos credenciamentos dos Prestadores de
Senviços nos úilimos 10 anos, onde fora questionado quantos pedidos de
credenciamento houve nosúltimos 10 anose quais especialidades, também foi

questionado quantos dos pedidos de credenciamento foram aceitos, ou seja, se
houve negativa de algum pedido, e também foi solicitado quantos pedidos de
descredenciamento ocorreram nos últimos 10 anos, também por especialidade
é se os descredenciamentos foram voluntários ou involuntários. Conformea
resposta enviada, o SASSOM apenas informou a quantidade de
credenciamento e descredenciamento por ano, sem detalhar as especialidades
é 05 mothos alegados para os descredenciamentos, impossibilitando uma
análise aprofundada sobre o volume de procura para se prestar serviço ao
SASSOM, nem os motivos dos descredenciamentos foi informado, o que nos
daria possibilidade de mensurar a satisfação e o prestígio que o SASSOM

possui frente a vasta rede de Prestadores de Serviços na área médica,

hospitalar e odontológica existente em nosso município

O Requerimento nº 3313/2022, que anexamos ao presente Relatório foi

solicitado informações a respeito de valores pagos nos úlimos 10 anos por
cada tipo de procedimento realizado pelo SASSOM bem como o quantitativo de.
atendimentos realizados neste mesmo periodo por cada uma sesJi/
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especialidades cobertas pelo SASSOM, infelizmente este Requerimento
também não foi respondido a contento, sendo que foi fornecido via CD uma
tabela com os códigos dos tipos de procedimentos e não os valores
remunerados por cada tipo de procedimento e uma tabela no CD com o

quantitativo de atendimentos por macrogrupos de atendimento e não por
especialidades, dificultando assim cruzarmos informações com relação aos
possíveis motivos de descredonciamento, como por exemplo a baixa

remuneração pelos procedimentos realizados aos usuários do SASSOM. O

referido Requerimento foi cobrado novamente para que a resposta seja dadaa
contendoe nos termosde seus questionamentos,

O Requerimento nº 3314/2022, que anexamos ao presente Relatório foi

solicitado informações em relação aos Balanços Contábil, Financeiro e

Orçamentário do SASSOM dos úlimos 10 anos, bem como a relação dos Bens

Patrimoniais do SASSOM, com o objetvo de colocar uma luz sobre a questão
do alegado défict apresentadopela direção do SASSOM, como sendo um dos
motivos principais para a abertura do Edital de Credenciamento de empresa
Operadora dePlanosde Saúde, Ao analisamos osbalanços mandados como

resposta aoreferido Requerimentofoipossivel verificar que até o ano de 2016

o SASSOM apresentou superávit Contábil e um saldo robusto Financeiro que
o estava em R$ 10.389.101,59, Este superávit contábil a partir de 2017 passou a

ser déficit (prejuizo) que ano a anoaté o atual exerclio foi consumindoovalor
positivo, estando agora em prejuizo contábil não possuindo mais saldo a ser
compensado, e quanto ao Balanço financeiro o saldoacima detalhado de RS

10.386.202,58, foi diminuindo a cada ano e agora está sendo necessário o

aportevia antecipação de recebiveis por parte da Prefeitura a! siluação levou
a apresentação de um novo Requermento questionando os motivos que
levaram ao SASSOMaestasituação, principalmente nesta atualgestão que se
iniciou justamente em 2017, ano em que os Balanços passaram a ser
negativos, a resposta ao referido Requerimento enviado à Câmara e na mesma,

o Diretor Financeiro Sr. Eliezer Lopes dos Santos, respondeu que a partir de
2017 0 SASSON passou a ter pouco aumento de receitas, inclusive nos voa,KA

UM
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de 2019, 2020e 2021 não houve aumento na arrecadação”, informação que
nos permite afirmar que um dos motivospara tal situação financeira e contábil

apresentada nos relatórios que (o; nviadoa esta Câmara Municipal, decorre
da politica de não recomposição salarial dos servidores pela atual
administração, situaçãoesta que reflete diretamente nos valores arrecadados
pelo SASSOM, sua receita baseia-se em percentuais sobre a folha de
pagamento, e ao não reajustar a folha em conformidade comainflação anual
os valoresde receita, tendem a ser menoresque as despesas, principalmente
devido a questão de saúde em que estamos vivenciando, levando assim a um
desequilbrio Contábil e Financeiro de qualquer entidade, seja ela pública ou
privada. Quanto a questão dos bens patrimoniais, apesar de ter uma grande
quantidade de itens relacionados em seu patrimônio, a grande maioria possui
mais de 10 anosde uso, sendo que muitos com mais de30, e nos últimos anos
foram adquiridos apenas alguns aparelhos condensadores de ar no ano de
2019, 02 centrais de alarme em 2018, alguns aparelhos telefônicos de mesa
em 2018, 08 cadeiras giratórias em 2021 e 19 desktops (computadores) em
2021, demonstrando assim uma falta de investimento e melharia nos bens
patrimoniais para garantir um atendimento de qualidade aos usuários do
SAssoM,

+ O Requerimento nº 3315/2022, que anexamos no presente Relatório foi

solicitado informações em relação a valores junto a credores e a fornecedores
que o SASSOM venha a possuir, foi respondido que o SASSOM nãopossui
nenhum valor a ser recebido junto a credores e que em relação a fornecedores,
o SASSOM possuia em aberto q valor de R$ 4.072.062,34 em relação a

serviços prestados por diversos Prestadores Médicos Credenciados, que
estavam em processo de revisão junto ao Departamento de Auditoria, sendo
como competência o mêsde março do 2022.

O Requerimento nº 4121/2022, quanto aos questionamentos realizadosneste
Requerimento, foi solicitado que o SASSOM explique o motivo de ter sido

apresentada uma Retificação ao Edital original, onde suprimiu-se o Índice de
Reclamação igual ou inferior a 0.8 pela ANS. Como resposta foi explanado que
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este indice é apenas um dos que compõe o Índice de Sustentabilidade de
Mercado (IDSM), mas não explicou o motivo pelo qual foi incluido no Edital

osiginal é depois suprimido na Retificação, ou seja, não explanou se houve

algum questionamento de alguma empresa desejosa de participar do referido
Edital ou não, deixando certas dúvidas a esta CEE quanto a intenção da
direção do SASSOM e da gestão municipal em relação a este Edital. No

mesmo Requerimento, foi questionado a questão de adoção do Indice 0,6 de
Desempenho da Saúdee não um indice maior, como resposta foi encaminhado
um Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP em
relação ao Edital deCredenciamento 01/2021, que tratava do credenciamento
de empresas de atendimento odontológico, onde o Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo - TCESP recomendoua utilização do Índice 0,6 como
indice minimo de atendimento.

O Requerimento nº 4122/2022, que anexamos ao presente Relatório foi

solicitado informações em relação ao Edital de Credenciamento, quanto aos
questionamentos realizados neste Requerimento, foi solicitado ao SASSOM

informações sobre a questão do valor de referência a ser pago às empresas
que tivessem sido credenciadaspelo Edital revogado no valor de RS 276,92 per
capita, uma vez que alguns servidores têm desconto menor que este valor em

dice deJ seus contracheques, bem como a questão de reajuste, já que o

correçãodos Planosde Saúde, sejam individuais ou coletivos superam sempre
osvalores concedidos aos proventos dos servidores, podendo em curto espaço
de tempo levar a um aumento do suposto déficit alegado pela direção do
SASSOM paraatransferência da carteira que era pretendida pelo referido
Edital já cancelado, como resposta ao questionamento primeiro foi informado
“que qualquer diferença de valor seria bancado pelo SASSOM, já que quem
fepassaria os valores a(s) empresa(s) que fossem credenciadas no outrora
Edital seria o próprio SASSOM, não havendo nenhum tipo de relação contratual
entre os servidores e a(s) empresa(s), quanto ao possivel aumento dos valores

diferentemente dos percentuais de reajuste dado aos servidores, a
superintendência do SASSON informou na resposta que os indices de reajuste
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SerRO
dos planos empresariais são compatíveis com o reajuste dado aos servidores.
Infelizmente neste ano estes planos aumentaram em média 19% e os
vencimentos dos servidores apenas 10,3%, portanto há alguma discrepância
nas referidas informações,

O Requerimento nº 4123/2022, que anexamos ao presente Relatório foi

solicitado informações em relação ao Edital de Credenciamento, quanto aos
questionamentos realizados neste Requerimento, foi solicitado que o SASSOM
informasse sobre a composição das receitas do SASSOM, sobre se além do

+ Edital se não haveria outra forma de melhorar a suposta situação financeira do
SASSOM e também sobrea questão do déficit alegadopela administração não
ser em decorrência da não aplicação do reajuste anual da inflação aos
vencimentos dos servidores nos últimos 05 anos. Como resposta foram
detalhados os Índices que incidem sobre a folha que são a base de
arrecadação do SASSOM, que para a melhoria da receita e consequentemente
melhorar a suposta situação do SASSOM a superintendente afirmou que
passaria pela mudança na Lei Complementarnº 445/95 o que em relação a

melhoria da situação em decorrência da recomposição salarial seria sim uma
alternativa, mas que não a única

No Requerimento nº 4125/2022, anexado ao presente Relatório foi solicitado

informações em relação ao Edital de Credenciamento. o referido Requerimento
foi apresentadona Sessão dodia 26 de maio do corrente ano, quando a Sra
Tássia Corrêa Rezende não compareceu à Sessão do 25 de maio do corrente
ano, no qual os referidos questionamentos seriam realizados. Quanto aos

tionamentos realizadosneste Requerimento, foi solicitado que o SASSOM
informasse sobre os atendimentos que seriam realizados pelas empresas que
ques

por ventura fossem credenciadas pelo Edital ora revogado, se esses
atendimentos englobariam todas as especialidades atendida pelo SASSOM,

. para que os usuários não tivessem perda e nem interrupção em nenhum tipo
o

de tratamento. De acordo com a resposta proferida, a Superintendência
informou que o SASSOM não possui cobertura em atendimento a todas as
especialidades, especificamente devido à dificuldado de credenciamento e quesã ,

ly
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segundo a mesmaorol básico da ANS já apresenta uma gama maior que as
especialidades atendidas e oferecitaspelo SASSOM.

No Requerimento nº 41257/2022, que anexado ao presente Relatório foi

solicitado informações em relação ao Edital de Credenciamento, o referido

Requerimento foi apresentado na Sessão dodia 26 de maio do corrente ano,

uma vez que a Sra. Tássia Corrêa Rezendo não havia comparecidoa Sessão
do 25 de maio do corrente ano, no qual os referidos questionamentos seriam

na resposta que osquestionamentos
q não tinham mais pertinência uma vez que o Edital na data da resposta

realizados, apesar dea Sra, Tássia dizer

realizada encontra-se revogado, os mesmos foram atendidos, o que nos
possibilita entendermosos critérios de realização do mesmo, Quanto aos
questionamentos realizados neste Requerimento, foi solicitado informações a

respeito da maneira como o Edital foi discutido junto ao Conselho, sem
apresentar nenhuma outra sugestão de melhorias para a referida situação
econômica apresentada pelo Governo, tendo inclusive a aprovação do Edital

ocortido apenas com os votos dos Conselheiros representantes do governo
sendo o voto de desempate proferido pela própria Superintendente, como

resposta foi informadoque os conselheiros estão sendo alertadosda situação
do SASSOMe que os mesmos não apresentaram nenhuma alternativa, bem

o por essa resposta podemos entender que os conselheiros também são os
membros querepresentam o governo, governo este que dedireito e ofício é

quem deve ter a iniciativa de sugestões e propostas que envolvam desde
mudanças na LC 445/95 e até mesmo novas formas de gestão, e aos
conselheiros cabe a aprovação ou não das propostas a serem apresentadas,

após as mesmas serem discutidas com as bases, ou seja, com os usuários e

W//não que a conselho seja o responsável pela elaboração de soluções e
propostas para a melhoria da gestão do SASSOM,

O que podemos verificar após a análise dos documentos e das oitivas

nd
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atendimento e as ações, sendo o SASSOM apenas mais um órgão au serviço a
ser transferido a terceiros, dentro de uma política de desvalorização e
precarização dos serviços públicos, lembrando que o SASSOM é um órgão que
presta e sempre prestou oxcé ntes serviçosaosservidores, dando a eles a
garantia de um atendimento à que é extensivo aos seus familiares e
dependentes. Podemos melhorar » SASSOM? Sim podemos e devemos,
porém jamais podemos permitir que o SASSOM ou os serviços por ele
prestados a essas mais de 20.300 vidas sejam extintos, desvirtuados ou
precarizados, o que sabemos «ue pode acontecer se os mesmos forem

entregues a Planos de Saúde que tempor objetivo a obtençãodo lucro em
detrimento à qualidade de serviços e ao atendimento das necessidades dos
seus usuários. Por isso explanado é que esta CEE sugereque antes dese abrir

novo Credenciamento sejam apresentados outras opções de melhora e

aperfeiçoamento aos serviços ora prestados pelo SASSOM de forma direta,

opções estas que devem ser discutidas e aprovadas pela base de sous
usuários, que acreditamos estarem dispostos a aprovar mudanças que
permitam que o SASSOM continue a prestar todos os serviços que atualmente
são prestados, bem como ampliar a base de especialidades cobertas pelo
mesmo. Não podemos esquecer também que uma recomposição salarial dos
servidores é de suma importância, pois se forem realocadosnos vencimentos

s não computadosdo periodo de
2017 a 2022, isto poderia trazer uma situação financeira maior ao SASSOM e
retornara situação espelhada pelos Balanços Financeiros e Contábeis de
2016, onde o SASSOM apresentava um Superávit Acumulado de R$
19.497.679,55 (Dezenove Milhões, Quatrocentos e Noventa e Sete Mil

dos servidores todos os indices inflacion:

Seiscentos a Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Gontavos) totamente
diferenteda situação atualque do Janeiroa Abrdeste ano de 2022 apresenta
um Déit Acumulado de R$ 8 570.544,00 (Oto Hihçes, Seiscentos e Setenta
Mi, Quinhentos & Quarenta é Quatio Rezis) situação que podemos afimar

SN. apt todo o to do análo de egueiments « Documentosetambém
—esfatedqe orfas a citação munoca,”



corrigido plenamente os salários dos servidores (base de contribuintes do

SASSOM)e tivesse repactuadi as alíquotas de contribuição.

Por fim é importante lembrar que o SASSOM é umaAutarquia Municipal que foi
criada para que o Município preste assistência ao servidor e a sua familia, cujo

plano compreendia: assistência mécica, cirúrgica, odontológica, farmacêutica e

hospitalar, dentre outras modalidades de assistência social aos servidores

públicos municipais, conforme artigo 223 daLei nº 3.181, de 31/07/1976,

hofinal dos trabalhos, podemos afirmar que a CEE cumpriu o seu papel de

expor uma notada insatisfação e insegurança dos usuários do SASSOM. Esta

certeza se dá, pelo fato de que durante os trabalhos da CEE e os
levantamentos realizados, o governo recuou naproposta do credenciamento e

com isso abrindo a possibilidade de uma discussão mais ampla e participativa,

com a composição de uma comissão de trabalho criada no Conselho

Deliberativo para apresentar um estudo da siluação do SASSOM e outras

alternativas de solução dos problemas são a expressão maisnítida de que o

processo estava equivocado.

Ribeirão Pret:, 18 «o agosto de 2022

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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