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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Instituto de Saúde dos 
Servidores do Estado do Ceará – CONGE/ISSEC.   

 
Data: 07/07/2021; 
Hora: 9h; 
Forma: Virtual/Remota.  
 

 

O Presidente do CONGE – Aloísio Carvalho (CGE) solicitou ao Cons. Olavo para informar 

a pauta do dia. O Cons. Olavo informou que foi apresentada para a apreciação deste 
colegiado, a pauta, com os seguintes itens: 1. deliberação da ata da reunião do CONGE 
de 03/12/2020 – presencial, com o acréscimo do pronunciamento do Sec. Marconi - 
representante da CGE (na ocasião), atinente a criação do Conselho de Usuários do 
ISSEC; 2. deliberação da ata da reunião do CONGE de 28/05/2021 – virtual, e; 3. 
relatório atuarial - ISSEC/FASSEC, do quadrimestre de janeiro/2021 a abril/2021. 
Oportunamente o Cons. Olavo registrou a presença do Sr. Roberto Magno - Consultor 
Técnico, que através da empresa SALUTIS, presta esse serviço técnico atuarial, além de 
outros, para o ISSEC/FASSEC. O Pres. Aloísio o desejou boas vindas e, sugeriu abrir os 
trabalhos com o item 3 da pauta, e, após, permanecem somente os conselheiros para 
tratar sobre os outros 2 itens. Todos concordaram. Então o Pres. Aloísio passou a 
palavra ao Sr. Roberto Magno para realizar a apresentação do relatório atuarial. Com a 
palavra o Sr. Roberto Magno desejou felicitações a todos e, agradeceu pela participação 
nesse trabalho e pela forma como é conduzido esse Programa de Saúde do Governo do 
Estado, com uma gestão prudencial e muito profissional, o que não é visto com facilidade 
no mercado. Ressaltou, ainda, que a gestão do FASSEC hoje, é uma gestão não 
costumeira de se ver nos planos de saúde, pelo nível de preocupação e prevenção, 
principalmente no aspecto econômico, financeiro e atuarial. No relatório apresentado 
foram abordados os seguintes assuntos: carteiras de usuários; comportamento dos 
custos assistenciais e, receitas assistenciais; indicadores de utilização; premissas 
atuariais que foram consideradas para a realização do trabalho; resultados projetados, e; 
reservas atuariais, com o objetivo de apresentar os resultados ao CONGE/ISSEC, no 
intuito de subsidiar o processo decisório, visando à manutenção do equilíbrio econômico, 
financeiro e atuarial. Foram utilizadas informações históricas referentes ao período de 
outubro/2018 a dezembro/2020, a partir da existência do FASSEC (posição contábil - 
dezembro/2020). Após a apresentação, aconteceram os debates, e, esclarecimentos de 
dúvidas e considerações de pontos mais relevantes, resultando nos seguintes 
encaminhamentos: criação de um grupo técnico para elaborar proposta de alteração da 
Lei nº 16.530/2018, e, de um modelo de “Plano Família” (objetivando oxigenar o FASSEC 
visto que atualmente sua carteira conta com quase 50% de usuários com idade superior 
à 59 anos), considerando que a atual Lei impõe limite de idade para dependentes – filhos. 
É necessário realizar um estudo técnico, discussão de detalhes e apropriação do modelo 
que será apresentado a este Conselho, sugestão do Cons. Helano, que também sugeriu 
buscar junto a SEPLAG, um levantamento do quantitativo de servidores potenciais 
titulares (em vida), por salário e idade, para uma noção de proporção do quanto existe de 
probabilidade e o que de fato acontece. O Cons. Ronaldo como Secretário da SEPLAG, se 
pronunciou favorável e, se colocou a disposição para disponibilizar as informações de 
acordo com a necessidade do ISSEC. Momento em que o Pres. Aloísio perguntou se todos 
estavam de acordo com os encaminhamentos sugeridos pelo Cons. Helano. Todos foram 
favoráveis. Além dos encaminhamentos anteriores, dos 2 cenários apresentados no 
relatório atuarial, a votação foi unânime a favor do cenário 1, sendo este, desnecessário, 
no momento, de revisão/reajuste de valores, de contribuição, tanto para os usuários 
quanto para o Governo, visto que os números apresentados dão margem para tal 
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decisão. Do saldo acumulado entre os anos de 2018, 2019 e 2020, ficou deliberada a 
reserva técnica no valor de R$ 88.816.930,69, distribuído da seguinte forma: R$ 
46.198.178,89 para a Reserva de Equilíbrio da Socialização das Contribuições e R$ 
42.618.751,80 para a Reserva de Eventos Realizados e Não Pagos, estes valores ficarão 
reservados e rendendo, de acordo com cada finalidade especificadas acima; das duas 
reservas técnicas sugeridas, uma delas foi subdividida (visando um melhor 
gerenciamento, e considerando que, o montante em valor permanecerá o mesmo), 
passando de duas para três reservas técnicas, sendo elas: PEONA = Provisão de Eventos 
Realizados e Não Pagos, PEL = Provisão de Eventos a Liquidar e RESC = Reserva para 
Equilíbrio da Socialização das Contribuições. Logo após os encaminhamentos referentes 

ao relatório atuarial, a presença do Sr. Roberto Magno foi dispensada para que 
pudessem seguir com os demais itens da pauta, que foram as deliberações das atas das 
reuniões realizadas nos dias 03/12/2020 e 28/05/2021, ficando as mesmas aprovadas 
por todos. Ao final ratificaram que as reuniões sobre as reservas técnicas serão 
realizadas quadrimestralmente, sendo a seguinte pré-agendada para o mês de 
outubro/2021 e a subsequente para o mês de fevereiro/2022, deixando para agenda-las 
em momento oportuno. Por fim, o Presidente Aloísio perguntou se havia mais alguma pauta, e, 

como nada mais foi colocado encerrou a reunião. ASSINATURAS: Presidente do CONGE: 

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto e; Conselheiros: Ronaldo Lima Moreira Borges, 
Henrique Vieira Costa Lima, José Olavo Peixoto Filho, José Helano Maia, 
Francisca Jeruza Feitosa de Matos e, Patrícia Emília Gomes Facó. 
 

 

 


