
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-DIANE 21/2022

PAe 0031911-23.2020.4.01.8000
Interessada: Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE
Assunto: Prorrogação do Convênio de Reciprocidade 004/2020 celebrado com o Saúde Caixa. 

 

 
 
Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se da prorrogação do Convênio 004/2020, com redação dada pelo Primeiro Termo
Aditivo, (12088536 e 14728657), firmado por esse Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Caixa
Econômica Federal, que tem por objeto a cooperação e compartilhamento da rede de credenciados do
Saúde Caixa, cuja vigência expira em 29/12/2022, para a qual é necessária a manifestação de interesse,
tanto do TRF1, bem como anuência expressa da conveniada, além da confirmação do nome do(s)
signatário(s) do convênio, com vistas a eventual cadastro eletrônico no SEI.

O convênio em análise foi celebrado por iniciativa da Presidência do TRF1 e teve como
justificativa as razões expostas às fls. 41 do Processo Administrativo 2.784/2014 – TRF1 (0096594),
transcritas a seguir:

 

- Existe objetivo comum na assinatura deste Convênio. Ele surge do aumento de usuários
cobertos pelo plano de saúde da CEF, o que permite que a CEF possa contratar serviços
médico-odonto-hospitalares a preços mais vantajosos, os quais serão integralmente
repassados ao TRF1;
- Existe interesse recíproco na diluição dos custos operacionais de autogestão de um plano
de saúde. Há também um ganho de escala na contratação de serviços terceirizados, como
perícia médica e odontológica, auditoria, cotação de materiais e mesmo de processamento
e pagamento das contas;
- O crescimento da demanda de beneficiários a serem atendidos pela CEF permite
também o incremento da capilaridade da rede credenciada oferecida, a qual não se
restringirá aos Estados em que o TRF1 se encontra, permitindo um melhor atendimento
aos servidores bem como o de seus dependentes;
(...)
 

A rede credenciada do Saúde Caixa é amplamente utilizada pelos beneficiários do Pro-
Social, especialmente das Seccionais, bem como em todos os Estados da Federação, como forma
alternativa de complementação dos serviços prestados pela Central Nacional Unimed - CNU.  

A necessidade de manifestação deste Conselho está  prevista no inciso VI do art. 65 da
Resolução PRESI/SECBE 9, de 23/04/2014:
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Art.65. O Pro-Social é administrado na modalidade de autogestão, por unidade específica
do Tribunal, denominada Secretaria de Bem-Estar Social e Saúde – Secbe, a quem
compete: (Redação dada pela Resolução Presi 10393449, de 15/6/2020):
(...)
VI – o pagamento de despesas mensais com a aquisição de bens ou contratação de
serviços, excetuados os regularmente firmados por contratos e credenciamentos, limitados
a 5 (cinco) vezes o valor da maior contribuição mensal apurada;

 

Sobre a conveniência e oportunidade para a prorrogação do Convênio celebrado com o
Saúde Caixa, considerado como estratégico pela Administração do Tribunal, informa-se que, no presente
momento não há como prescindir da parceria firmada entre o Pro-Social e o Convênio Saúde Caixa, dada
a sua ampla utilização pelos beneficiários do Programa, sobretudo, nas Seções e Subseções Judiciárias
interiorizadas, bem como em todos os Estados da Federação para onde se deslocaram servidores
aposentados ou seus dependentes.

Registra-se que, nos termos do Parágrafo Sétimo do Convênio 004/2020 (13839414), o
gasto administrativo é calculado com fundamento nas taxas administrativas, de custo de processamento de
dados e de auditoria técnica, fixadas sobre o quantitativo total dos beneficiários inscritos no Pro-Social,
independentemente do gasto assistencial, o que torna previsível a despesa administrativa decorrente do
convênio.

Apresenta-se, a seguir, os valores referentes aos ressarcimentos dos gastos assistenciais
efetivados à Caixa Econômica Federal - CEF no exercício de 2021, distribuído por Unidade da Justiça
Federal da 1ª Região e, em seguida, os gastos com INSS e administrativos:

 

GASTOS POR UNIDADE DO PRO-SOCIAL EM 2021

UNIDADE VALOR R$

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 905.345,05
Seção Judiciária do Distrito Federal 679.211,38
Seção Judiciária do Estado do Acre 228.610,05
Seção Judiciária do Estado do Amapá 676.869,05
Seção Judiciária do Estado do Amazonas 2.826.223,34
Seção Judiciária do Estado da Bahia 12.747.880,21
Seção Judiciária do Estado de Goiás 932.693,66
Seção Judiciária do Estado do Maranhão 1.807.133,43
Seção Judiciária do Estado Mato Grosso 2.573.963,85
Seção Judiciária do Estado Minas Gerais 3.021.587,66
Seção Judiciária do Estado do Pará 897.573,17
Seção Judiciária do Estado do Piauí 302.316,25
Seção Judiciária do Estado de Rondônia 1.241.623,61
Seção Judiciária do Estado de Roraima 287.468,77
Seção Judiciária do Estado de Tocantins 56.000,05

TOTAL DO GASTO ASSISTENCIAL 29.184.499,53

 

DESPESAS DIVERSAS

MÊS DESPESA INSS DESPESA ADMINISTRATIVA

jan/21 6.721,75 295.350,43
fev/21 7.295,68 295.350,43
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mar/21 8.470,55 295.350,43

abr/21 5.682,88 295.350,43
mai/21 0,00 0,00
jun/21 15.558,54 590.700,86
jul/21 8.510,39 295.350,43

ago/21 7.936,74 295.350,43
set/21 9.647,26 295.350,43
out/21 6.591,21 295.350,43
nov/21 8.755,87 295.350,43
dez/21 9.220,38 295.350,43

SUB-TOTAL 94.391,25 3.544.205,16
TOTAL 3.638.596,41

 

O impacto financeiro dos ressarcimentos ao Saúde Caixa estimado para em 2023 é de R$
32.823.095,94, mantido o volume dos atendimentos aos beneficiários do Pro-Social ocorridos em 2021,
exercício encerrado, o que representa, aproximadamente, 1/6 da despesa total do Programa, superior ao
utilizado pela Central Nacional Unimed.

Em vista do exposto, a SECBE submete a este Conselho a avaliação da oportunidade e
conveniência da prorrogação do Convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, para utilização do
Saúde Caixa, a partir de 30/12/2022.

 

 

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
17/08/2022, às 13:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16240853 e o código CRC 7A11217B.
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