o que fosse necessário. A conselheira Solange se manifestou declarando ser esta matéria
urgente, que acabou de sair da reunião do CSTRAB e a representação do comitê no Conselho
Deliberativo agora será exercida por José Sestelo, que ela ficará como suplente. Solicitou ao
Conselheiro Presidente que o nome de Sestelo fosse inserido no grupo para que ele possa
acompanhar a discussão e se posicionar. Nesse momento, o Conselheiro Presidente se
manifestou, agradecendo à conselheira Solange pelas informações passadas, pela sua
participação eficiente e atenta como membro titular do conselho e, diante da questão colocada
por André, se manifestou informando a necessidade de se discutir com urgência a questão da
Amparo, pois o contrato nos moldes atuais está prestes a vencer. Diante da urgência, propôs
marcar uma reunião através do Google Meet, se todos abrirem mão do prazo para convocação
da reunião. O Conselheiro Frederico sugeriu a possibilidade de decidir isso em reunião no
próprio WhatsApp, ao tempo em que agradeceu à conselheira Solange pelas magistrais
manifestações e compromisso com nosso plano. Com a palavra, o Conselheiro Presidente
disse que entende ser melhor que a questão seja discutida por reunião telepresencial, mas que
se submeterá à maioria. O Conselheiro Tarcísio se manifestou também pela possibilidade da
reunião telepresencial e questionou se fica tudo igual, inclusive a participação da Unidas, sem o
subsídio da Unidas. André Liberato, então, respondeu que será o caso de se fazer um aditivo
contratual em que a Unidas retira seu subsídio. Além disso, o valor da consulta subiria de
R$58,00 para R$85,00 em função da perda do subsídio. O Conselheiro Presidente, nesse
momento, deu as boas vindas ao Conselheiro José Sestelo, incluído ao grupo e, diante da
manifestação da maioria, proclamou que a matéria seria discutida em reunião no grupo de
Whatsapp entre os dias 20 e 24 do mês em curso. Com a palavra o Conselheiro José Sestelo
se manifestou agradecendo a sua inclusão no grupo por estar assumindo a Coordenação do
CSTrab, informando ainda que iria se apropriar do conteúdo das discussões para poder
contribuir. Ressaltou a urgência do prazo para decisão sobre a prorrogação do contrato com a
Amparo em novos termos, e complementou que, do ponto de vista sanitário, é importante
manter a possibilidade de teleatendimento na situação atual, diminuindo a necessidade de
circulação dos beneficiários pela via pública e por consultórios médicos quando possível.
Quanto ao aspecto comercial, esclareceu que há um aumento no valor unitário das consultas
que deve ser absorvido pelo programa. Ainda que, pelo relato de André, não lhe pareça que o
valor global possa comprometer o equilíbrio econômico/financeiro do Programa, salvo engano.
Assim, opinou que o contrato deveria ser prorrogado por três meses. André Liberato
concordou com a fala do conselheiro, aduzindo ainda que o conforto e segurança para os
beneficiários do Trt5-Saúde de ter um serviço como a Amparo para atendimento e orientação
durante a pandemia tem grande importância. Com a palavra o Conselheiro Frederico, disse
que concordava com o voto de Sestelo. Com a palavra, a Conselheira Márcia disse que votava
também no sentido de prorrogar o contrato com a Amparo por 3 meses evitando dessa forma a
procura por serviços de urgência. Com a palavra, o Conselheiro Tarcísio disse que
concordava, porém alertou que antes da decisão entendia ser necessário informar a
disponibilidade orçamentária, por ser um procedimento formal. Nesse momento, o Conselheiro
Misael se manifestou acerca da elevação do valor cobrado pela Amparo, como se estivesse a
desestimular renovação contratual. Ressaltou que o modelo de prestação de serviços médicos
carece, ainda, de muito tempo para comprovar sua eficácia real e que entendia que o Plano já
precocemente atingiu maturidade e credibilidade no mercado, que lhe permitem atuar com
fôlego e profissionalismo - o que supõe pactuar seus negócios sempre a termo, afastando a
pressa, que conduz a desacertos. Por entender que durante os 90 dias de vigência do contrato
renovado, haverá tempo de prospectar-se novos prestadores da área específica, para
negociação mais vantajosa aos interesses do TRT5-SAUDE, informando concordar com a
pretendida renovação momentânea. O Conselheiro Presidente, perguntou ao Conselheiro
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Tarcísio se seria o Conselheiro Marinho o responsável por informar a disponibilidade
orçamentária e que, caso seja, seria bom se ele informasse; que se houver disponibilidade,
acompanharia o voto do Conselheiro Sestelo e dos demais conselheiros que aprovaram a
prorrogação do contrato com a Amparo, com as adequações explicitadas por André; que ainda
falta a manifestação de alguns conselheiros como os conselheiros Valtércio, Arnaldo e
Marinho. Nesse momento, o Conselheiro Arnaldo se manifestou esclarecendo que,
considerando a mudança no formato do contrato, com a saída da Unidas, bem como a
majoração de valor, entendia que o processo deveria ser formalizado no respectivo Proad,
devendo contar as referidas informações e minuta respectiva, com a apreciação prévia dos
setores internos competentes (Secretaria de Controle Interno e/ou Assessoria Jurídica), ao que
o Conselheiro Presidente lhe perguntou se ele era contra a prorrogação, pois o referido
contrato vence dia 24 com a Unidas. O Conselheiro Arnado disse que não tinha como proferir
voto sem a formalização do processo. Observou que no relato acima consta que sendo
mantido/prorrogado o contrato por mais 3 meses, será solicitado à Unidas o aditivo contratual
com a nova condição; que sem aditivo contratual constando a nova condição, com devida
vênia, abstenho-me de votar. O Conselheiro Presidente disse-lhe então que a sua opinião era
muito importante e gostaria de refletir sobre ela; que pelo que entendeu, a prorrogação seria
feita com a participação da Unidas, da forma como foi feita originalmente e que continuaria o
convênio Unidas/Amparo e TRT5-SAÚDE e que o que mudaria nestes 90 dias seria o custo da
consulta, já que a Unidas não mais subsidiaria, ao que André Liberato sinalizou que sim. O
Conselheiro Presidente perguntou ainda se nós arcaríamos com o custo que a Unidas arcava,
ao que André Liberato respondeu que arcaríamos com um custo um pouco menor, pois que a
Unidas pagava R$5,00 Reais por transação também. O Conselheiro Presidente perguntou se
as consultas com enfermeiros seriam cobradas, ao que André Liberato lhe que não, que a
Amparo subiu o valor da consulta médica e tudo permanece igual. Com a palavra, o
Conselheiro Arnaldo disse que entende que a formalização prévia da proposta de prorrogação
e ou alteração é fundamental para que os conselheiros possam ter conhecimento exato do que
está aprovando, evitando-se as dúvidas suscitadas, seja pelo fato de uma possível aprovação
em data anterior (hoje), para uma formalização posterior, a partir de segunda-feira. André
Liberato informou mais uma vez que o valor da consulta sairia de R$58,00 (cinquenta e oito
reais) para R$85,00 (oitenta e cinco), valor ainda menor que o valor da nossa consulta que é de
R$93,92 (noventa e três reais e noventa e dois centavos) e que o resto continuaria exatamente
igual; que já está instruído no Proad 3823/2020 o termo de Adesão e que, aprovado, a Unidas
enviará o termo aditivo. O Conselheiro Presidente questionou então acerca da disponibilidade
orçamentária, ao que André Liberato respondeu que o contrato permanecerá o mesmo,
havendo apenas um aditivo. O Conselheiro Presidente perguntou ainda se o referido aditivo
diz repeito a apenas dois pontos, preço da consulta e duração do contrato por mais 90 dias e se
o resto permanece igual, ao que André Liberato respondeu que sim. Nesse momento, o
Conselheiro Arnaldo se manifestou dizendo que existe um e-mail da Amparo afirmando que o
atendimento ocorrerá até 31/08/2020; que no segundo parágrafo consta “novo contrato”,
01/09/2020 até 31/12/2020, alterando-se o valor da consulta médica para R$ 85,00. André
então disse que sim, e que, caso seja confirmado o contrato a Unidas será feito aditivo também
até 31.08 com os valores atuais, e que a Amparo aceitou; que a discussão é sobre a
prorrogação, tudo no e-mail deriva em função dela. O Conselheiro Arnaldo disse então que
não é isso que está escrito; que no termo de adesão consta que o documento tem validade até
18/08/20. André Liberato disse que a decisão é prorrogar até o final de novembro ou encerrar
em 24/08; que a Unidas prorrogou até 24, não mais do que isso, só para quem for prorrogar por
3 meses. O conselheiro Arnaldo então lhe perguntou acerca do documento que menciona
validade em 18/08. André Liberato então respondeu que a Unidas prorrogou até 24, não mais
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do que isso, só para quem for prorrogar por 3 meses; que a Unidas informou e depois alterou
para 24. Com a palavra, o Conselheiro Valtércio disse que esteve em Brasília, por força de
compromisso no CNJ; que estamos vivenciando um momento crítico, em face do covid-19, que
teima em permanecer ceifando vidas, como é do conhecimento de todos. Portanto, pensa no
compromisso que temos com os nossos conveniados, onde me incluo, que podem necessitar
do atendimento médico, como já ocorreu com alguns. Assim, dado o caráter emergencial, votou
favoravelmente com a prorrogação do Convênio com a Amparo, pedindo vênia a quem possui
entendimento contrário. Com a palavra, o Conselheiro Tarcísio referiu-se a André dizendo-lhe
que é preciso disponibilidade orçamentária, sim; que o contrato muda o valor; que tem de ter
aditivo para registrar isso; que pode ser no mesmo Proad; que não deve ser feito com
informalidade, tem de passar pelo jurídico também. Disse ainda que a disponibilidade tem de
ser dada pela SOF e Diretoria-Geral, não importando se o recurso é público ou privado. Que
está mais uma vez preocupado com o prazo. O TCU apontou reiteradamente erro nos aditivos
assinados após o final do contrato. Nesse momento, o Conselheiro Presidente perguntou ao
conselheiro Tarcísio o que faltava para estas providências, o que seria necessário fazer, pois a
reunião precisaria ser encerrada, ao que Tarcísio respondeu que, apenas colocar no Proad as
justificativas para a mudança, informar a disponibilidade, fazer o aditivo, encaminhar para a
assessoria jurídica e assinar, e aprovação deste conselho e que essa aprovação pode ocorrer
até mandar para o jurídico. Com a palavra, o Conselheiro Arnaldo sugeriu identificar a data de
validade do contrato, pois no documento constava até 18/08/2020. Com a palavra, o
Conselheiro Presidente determinou que André Liberato providenciasse a adoção destas
medidas no Proad respectivo, o que André Liberato disse que providenciaria nos seguintes
termos: “informo que a Unidas enviou hoje o email contendo as explicações e alguns detalhes
do possível aditamento, assim como a data do vencimento do contrato de adesão, 24.08.2020.
Portanto, para as filiadas que queiram fazer o aditivo, terão, por concessão da Amparo, a
isenção do pagamento do dia 25 ao dia 31 de agosto. No nosso caso, pagaremos o valor
acordado anteriormente, já que, conforme email enviado pela Amparo, será permitido o
aditamento por 3 meses, sem a obrigação de realizar o contrato por mais 12 meses. Sendo
assim, o Proad já foi encaminhado à Diretoria-Geral para verificação da disponibilidade
orçamentária. Provavelmente, a minuta do termo aditivo, com a proposta já apresentada ao
Conselho, será enviada amanhã”. Nesse momento o Conselheiro Frederico reafirmou seu
voto favorável à renovação. O Conselheiro Presidente aduziu que, de acordo com as
manifestações feitas, tem-se a aprovação da autorização para que sejam adotadas as
providências para a prorrogação por 90 (noventa) dias do contrato com a Unidas/Amparo,
contados a partir de 01 de setembro, por maioria, nas mesmas condições do contrato celebrado
originalmente, salvo quanto ao valor da consulta, que passa a ser de R$85,00 (oitenta e cinco
reais). Que absteve-se de votar o Conselheiro Arnaldo e não compareceu o Conselheiro
Carlos Marinho. Com isto, a Administração pode adotar as providências citadas pelo
Conselheiro Tarcísio, que são basicamente: 1. Colocar no Proad respectivo as justificativas
para a prorrogação e as mudanças do preço; 2. Confirmar a disponibilidade orçamentária; 3.
Constar do Proad o termo aditivo; 4. Ouvir a Assessoria Jurídica. 5. Estando tudo conforme,
assinar o termo aditivo. Nesse momento perguntou se havia alguma dúvida ou correção a fazer.
O Conselheiro Arnaldo então se manifestou e informou que: o processo administrativo ainda
estava pendente de formalização; que havia registrado que deixaria de votar por falta de
formalização do processo e por falta de parecer da assessoria jurídica; que a situação esta que
foi corroborada por Tarcísio hoje pela manhã; que o processo ainda está pendente de
formalização e, no entendimento dele, não deve ser concluída a votação; que o processo não
tem minuta e não foi juntada, até a presente data, e que entende que não deve haver qualquer
votação sem a formalização prévia e completa dos processos administrativos. O Conselheiro
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Presidente disse-lhe então que a autorização é para que seja formalizado nas bases aqui
definidas, conforme orientação de voto do próprio Diretor-Geral. O Conselheiro Arnaldo então
disse que sendo assim, informava, previamente, que não mais participaria de qualquer votação
e/ou deliberação via WhatsApp, telepresencial ou presencial sem que os processos
administrativos sejam previamente formalizados, ao que o conselheiro Jéferson asseverou que
o Conselho decidiu nestes termos. O Conselheiro Arnaldo disse que o processo precisa de
parecer da Assessoria Jurídica ao que o Conselheiro Presidente disse-lhe que se a
Assessoria apontar algum vício, certamente não haverá contratação. O Conselheiro Arnaldo
disse que, mais uma vez que não mais participaria de qualquer votação informal sem a devida
formalização do processo administrativo, exatamente para não pairar dúvidas nas decisões.
Com a palavra o Conselheiro Presidente, disse que André esclareceu o ponto na última
mensagem; que não há votação informal e que os elementos necessários constam do Proad. O
Conselheiro Arnaldo então disse que a votação é formal, porém o conteúdo da votação é que
está informal, faltando informações, parecer, minuta. O Conselheiro Presidente, referindo-se
ao conselheiro Arnaldo, disse que ele já manifestou seu ponto de vista e está muito claro o que
precisa ser providenciado e que não há informalidade. O Conselheiro Arnaldo então se
manifestou dizendo que Informou aqui que no contrato consta a data de vencimento 18/08/2020
e não recebeu qualquer informação sobre o assunto e indagou um e-mail da Unidas sobrepõe
ao contrato. O Conselheiro Presidente disse então que a situação está definida; que a
votação está encerrada e a ata deve ser lavrada. Com a palavra o Conselheiro Arnaldo
solicitou que constassem em ata as suas manifestações. O Conselheiro Presidente disse que
fará constar o que for pertinente, Reunião encerrada. Cientes os participantes presentes.
Encerrada a discussão, foi lavrada a presente Ata por mim, Luiz Alberto Torres Magalhães, que
depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo do
TRT5-Saúde.

Jéferson Alves Silva Muricy
Vice-Presidente do TRT5
Desembargador Presidente do Conselho Deliberativo do TRT5-Saúde.
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