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1  DO HISTÓRICO 

          A Fundação Assistencial dos Servidores do INCRA  FASSINCRA é uma 

Fundação de Direito Privado, criada em 1977, pelo INCRA, com o objetivo de 

executar o Plano de Saúde de seus servidores e dependentes, sendo 

classificada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS como uma 

operadora de autogestão patrocinada. 

Atualmente a FASSINCRA possui cerca de 11 mil servidores 

beneficiários distribuídos no Distrito Federal, em todas as capitais do País e em 

cerca de 40 cidades interioranas, onde o INCRA mantém Unidades Avançadas.  

São mais de três gerações de servidores que têm na Fassincra seu 

ponto de apoio nos momentos mais críticos de suas vidas, existindo um 

relacionamento estreito, o que faz com que o Plano FASSINCRA-SAÚDE 

possua excelentes índices de avaliação na dimensão de Satisfação do 

Beneficiário, de acordo com o Índice de Desempenho de Saúde Suplementar 

(IDSS), divulgado pela ANS. 

 

Suas receitas são oriundas dos recursos repassados pelo convênio com 

o INCRA, pela contribuição mensal e pela coparticipação dos beneficiários, as 

quais se destinam exclusivamente ao pagamento da rede hospitalar e das 

despesas administrativas, já que é uma Fundação de interesse privado, sem 

fins lucrativos. 

2  DA SITUAÇÃO ATUAL 

No dia 10/09/2013 foi publicada no DOU a Resolução Operacional 

nº 1516 da ANS, de 09 de setembro de 2013, determinando a alienação da 
carteira da FASSINCRA, o que fatalmente implicará na liquidação e extinção 
da Fundação, bem como, a suspensão de comercialização de seus produtos, 

ou seja, impedindo a adesão de novos servidores. 



  
  

A medida extremada da ANS, impede o cumprimento do Termo 

de Convênio firmado entre a FASSINCRA e o INCRA, em sua Cláusula Décima 

Quarta, em seu parágrafo segundo trata da situação relevante e superveniente 

de impedimento da execução do objeto, vejamos: 

 DA EXECUÇÃO, DO CONTROLE E DA 
FISCALIZAÇÃO 

Ficam designados como executores deste Convênio, pela FASSINCRA, o seu 
Diretor Executivo e, pelo INCRA, a Diretora de Gestão Administrativa  DA, 
tudo nos termos da legislação de regência e de conformidade com o acordado 
no presente instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de paralisação motivada por situação 
relevante ou superveniente, não prevista, que venha a prejudicar o 
cumprimento do objeto deste Convênio, fica assegurado ao INCRA a 
faculdade de assumir a execução do serviço, de maneira a evitar a sua 
descontinuidade -se) 

 

Consoante se verifica pela disposição acima, diante da situação 

que se encontra a FASSINCRA, totalmente impedida de dar continuidade à 

consecução de suas atividades, cabe ao INCRA assumir a responsabilidade 
não só pela continuidade de prestar assistência à saúde aos seus 
servidores. 

Cabe ainda informar que, consoante estabelece a Resolução 

Normativa nº. 112/05, parágrafo segundo, da ANS, que as operadoras 

classificadas na modalidade de autogestão não poderão alienar sua carteira 
de planos para operadoras de mercado. 

               Assim, diante da situação impositiva do órgão regulador  ANS, a 

FASSINCRA apresenta como alternativa ideal, a execução do benefício de 

assistência à saúde aos servidores diretamente pelo INCRA. 

 

 

 



  
  
3  DA JUSTIFICATIVA  

 A alternativa apresentada pela FASSINCRA ao INCRA, de assunção da 

execução do serviço através de sua Coordenação de Gestão de Pessoas  
Divisão de Benefícios e Assistência à Saúde  DAH 4, permite oferecer 

segurança e garantir a continuidade da assistência aos servidores e 

dependentes, cumprindo fielmente a disposição Regimental Interna. 

As autogestões por RH possuem alguns predicados importantes 

que as distinguem das demais modalidades de operadoras de planos de saúde 

de mercado (seguradoras, medicinas de grupo, cooperativas, administradoras 

de benefícios e filantrópicas), salientando o papel do controle social e a 

solidariedade. 

 O modelo de autogestão por RH apresenta-se totalmente viável, 

tanto por parte do patrocinador, cujos recursos estão contemplados no 

orçamento da per capita, como pelos servidores, cujo percentual de reajuste 

seria bastante inferior ao atual modelo praticado, tendo em vista que não 

contempla em seu custeio a incorporação do passivo de 50 milhões com a rede 

credenciada, bem como, a exigência de constituição de ativos garantidores 

(fundos de reservas). 

Importante ressaltar que a Lei dos Planos de Saúde - Lei nº 

9.656/98, alcança apenas pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, a 

criação de uma autogestão na modalidade de RH pelo MDA ou INCRA não 

carece de autorização da Agência, tampouco se condiciona à regulação do 

mercado.  

 

 

 



  
  
4  DAS PREVISIBILIDADES LEGAIS 

 A previsão de assistência direta à saúde aos servidores públicos 

federais, em especial, ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária  INCRA, 

encontra respaldo em seu próprio Regimento Interno, Seção III,  Órgãos 

Seccionais, Art. 28, I a V: 

  Divisão de Benefícios e Assistência à Saúde (DAH-4) compete: 
 
  I - propor, implantar, coordenar e supervisionar ações voltadas à melhoria das 
  condições de vida dos servidores; 
 
  II - supervisionar, acompanhar e controlar as atividades relativas à concessão 
  de benefícios instituídos em lei; 
 
  III - supervisionar os contratos, convênios e instrumentos congêneres que  
  objetivem a execução de atividades assistenciais e de concessão de   
  benefícios; 
 
  IV - acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pela Junta Médica  
  Oficial do INCRA; e 

  V - outras a  

  Tal modalidade encontra igualmente amparo na Portaria 

Normativa nº 5, de 11 de outubro de 2010, SRH/Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, em seu art. 19 e seguintes, que dispõe: 

    DO SERVIÇO PRESTADO DIRETAMENTE PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

      Art. 19. Entende-se como serviço prestado diretamente pelo órgão ou         
entidade, o oferecimento de assistência à saúde suplementar ao servidor ativo, 
inativo, seus dependentes e pensionistas, por meio de rede de prestadores de 
serviços  mediante gestão própria ou contrato. (grifo nosso) 

     Parágrafo único. O serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade 
deverá dispor, por meios próprios ou contratados, de infra-estrutura 
administrativa e operacional necessária para o gerenciamento do serviço de 
assistência à saúde suplementar, observadas as demais disposições desta 

 

 

 



  
  
  Desta feita, resta demonstrado a possibilidade do INCRA em 

assumir diretamente a assistência à saúde de seus servidores, com o 

diferencial de agregar valor institucional e fortalecer a política de recursos 

humanos. 

5  DAS VANTAGENS DA AUTOGESTÃO POR RH 

 A autogestão por RH em saúde é o segmento em que a própria 

instituição é a responsável direta pela administração do plano de assistência à 

saúde oferecida aos seus servidores e respectivos dependentes, que elimina a 

contratação de intermediários, oferecendo um tratamento personalíssimo, 

diferenciado e totalmente aderente ao perfil e necessidade dos servidores. 

 

  No plano de autogestão, o seu desenho é definido de acordo com a 

necessidade apresentada pelos servidores beneficiários, permitindo a  

interferência direta da organização na escolha da rede credenciada e no 

acompanhamento da prestação dos serviços, de forma a promover um melhor 

controle dos riscos e agravos de saúde, promovendo tempestivamente ações 

de saúde ocupacional e de qualidade de vida para a população assistida. 

  

 Reconhecidamente importantes para a Coordenação de Gestão de 

Pessoas, o desenvolvimento de programas de promoção da saúde e 

prevenção de doenças podem e devem ser utilizados como ferramentas de 

valorização do trabalho do servidor e a demonstração de que o órgão instituidor 

possui um compromisso com o bem estar e com a qualidade de vida e de seus 

familiares, o que certamente resultará em melhores resultados, oferecendo 

maior  segurança aos trabalhadores e contribuindo de forma eficaz para a 

motivação e clima institucional. 

 

 

 



  
  
 Outro aspecto fundamental é a transparência nas ações vinculadas à 

gestão dos recursos disponíveis, com total controle sobre as informações dos 

programas assistenciais e melhor alocação desses recursos em prol da 

melhoria contínua dos benefícios.  

 

  Importante salientar que as Autogestões Públicas por Recursos 

Humanos, não se sujeitam ao registro junto à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar  ANS, nem tampouco às suas exigências normativas, pois se 

trata de um benefício direto aos trabalhadores pelo órgão patronal vinculante. 

 

     Além disso, a autogestão possui como diferenciais: 

 Fortalecimento da política de gestão de pessoas, gerando melhor qualidade 

de vida e satisfação; 

 Foco na atenção integral à saúde, centrado no cuidado do indivíduo e 

núcleo familiar; 

 Liberdade para decidir o formato do programa de benefícios a ser adotado, 

de acordo com as necessidades e possibilidades dos recursos existentes; 

 Viabilidade econômica através de uma gestão mais eficiente e direcionada 

da atenção à assistência, com características próprias; 

 Melhor custo-benefício em relação a qualquer outra modalidade de 

contratação no mercado; 

 Aderência às necessidades da população assistida (abrangência territorial, 

cobertura assistencial, atendimento personalizado e humanizado); 

 Estabilidade da população, com público fechado, específico, vinculado à 

autarquia e operado pelo departamento interno de Recursos Humanos; 

 Apresenta como estratégia geradora de valor e acolhimento; 

 Redução de custos decorrentes com a intermediação de empresas de 

planos de saúde do mercado; 

 Sem finalidade lucrativa, utiliza toda a sua arrecadação (per capita, 

contribuições e coparticipação) em prol de gerar benefícios à saúde do 

servidor, com tratamento equânime e qualificado; 



  
  
 Contribui na adoção de medidas voltadas à melhoria da qualidade de vida e 

da assistência à saúde dos trabalhadores e seus familiares; 

 Agrega valor à imagem da instituição. 

       Desta forma, o modelo de autogestão se apresenta como a alternativa 

ideal para a assistência à saúde, com acolhimento humanizado e valor 

agregado, tanto para o órgão público patronal, como para os seus servidores, 

com maior consciência de pertencimento e comprometimento aos objetivos 

institucionais, através da valorização da pessoa.  

 Como forma de tangibilizar a importância da modalidade de autogestão 

por RH, podemos citar diversos órgãos e empresas que atuam nessas 

condições de benefícios: Petrobrás  RH  AMS (Assistência Multidisciplinar 

em Saúde), https://seguro10.petrobras.com.br/portal/ams/;SERPRO- 

/www.serpro.gov.br/conteudo-oserpro/transparencia/planodesaude/informacoes-disponiveis-

para-o-empregado; BRF Brasil Foods (Sadia e Perdigão); Fundação FIAT; 

Fundação Itaú; BACEN; CONAB, além de outras dezenas de Filiadas à União 

Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde  UNIDAS, 
http://www.unidas.org.br/entidades-filiadas. 

6  DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para custeio direto da assistência à saúde dos 

servidores pelo INCRA encontram-se aprovados na Lei Orçamentária Anual - 

LOA de cada exercício, disponibilizados e consignados nos orçamentos anuais, 

em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias  LDO. 

A participação financeira dos servidores do INCRA ativos e 

aposentados, e dos pensionistas, beneficiários titulares e dependentes, 

permanecerá na forma de contribuição mensal: per capita por faixa etária e do 

custeio nas despesas realizadas com a prestação dos serviços, a título de 

coparticipação, na forma e nos percentuais estabelecidos em Regulamento do 

Plano a ser definido pelo INCRA. 

https://seguro10.petrobras.com.br/portal/ams/
https://www.serpro.gov.br/conteudo-oserpro/transparencia/planodesaude/informacoes-disponiveis-para-o-empregado
https://www.serpro.gov.br/conteudo-oserpro/transparencia/planodesaude/informacoes-disponiveis-para-o-empregado
http://www.unidas.org.br/entidades-filiadas


  
  

A modalidade de autogestão apresenta como o melhor custo-benefício,  

permitindo uma gestão administrativa bastante enxuta, gerando maior 

economicidade e controle. 

A própria Portaria Normativa nº 5, de 11 de outubro de 2010, 

SRH/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em seu Art. 24, prevê a 

necessidade de estudo atuarial para que se aplique os ajustes financeiros 

adequados à manutenção do programa de assistência, o qual certamente 

apresenta menor custeio, tanto para o órgão patrocinador, como para o 

servidor beneficiário, em relação ao mercado de saúde. 

7  DA ESTRUTURA  

7.1. Do Quadro de Pessoal 

 Considerando a existência da Divisão de Benefícios e Assistência à 
Saúde  DAH  4, a qual já possui competências definidas no Art. 28 do 

Regimento Interno do INCRA, sendo uma delas a de propor, implantar e 
coordenar as ações de melhoria de condições de vida dos servidores e 
concessões de benefícios, entendemos que está contemplada e totalmente 

aderente ao quadro funcional existente para coordenar  o benefício em âmbito 

nacional. 

 A fim de proporcionar maior eficiência e organização na administração 

dos serviços, com maior compreensão das regras do benefício e celeridade de 

atendimento para os servidores, sugerimos: 

a) Elaboração de Regulamento do Benefício de Assistência à Saúde do 

Servidor do INCRA, semelhante ao modelo do Regulamento do 

Plano FASSINCRA-SAÚDE, contendo as regras de utilização, 

cobertura de procedimentos e eventos em saúde, tabela de 

coparticipação e formas de reembolso. 

 



  
  

b) Disponibilização na página institucional do INCRA, no espaço de 

acesso restrito ao servidor (através de login e senha) as informações 

pertinentes ao benefício, dúvidas e perguntas, formulários, dentre 

outros: 

 Rede Credenciada; 

 Termo de Adesão; 

 Termo de Inclusão de Dependente; 

 Termo de Exclusão; 

 Declaração de Dependentes; 

 Formulário para Solicitação de Reembolso - Livre Escolha 

(atendimento fora da Rede Credenciada); 

 Tabela de contribuições por faixa etária; 

 Tabela de coparticipação. 

7.2. Dos Recursos Técnico-Operacionais 

 O INCRA disporá dos mesmos recursos tecnológicos existentes, assim 

como o de pessoal. A especificidade da operação, quanto ao canal de 

atendimento aos servidores e prestadores de serviços (hospitais, clínicas, 

laboratórios, profissionais de saúde) para autorizações de procedimentos 

médico-hospitalares e informações diversas, poderá ser realizado por meio de 

empresa contratada especializada, e que considerando o caráter técnico  

específico do serviço poderá ser dispensado do processo de licitação previsto 

na Lei nº. 8666/93. 

           A empresa a ser contratada será responsável pela execução das 

atividades operacionais, como: 

 Portal Web  autoatendimento para beneficiários e prestadores; 

 Central 0800 para autorização de procedimentos; 

 Visita médica-hospitalar, quando necessária e autorizada; 

 Auditoria de contas médico-hospitalares; 



  
  

 Recebimento, Processamento, Análise e Pagamento das faturas  

apresentadas pelos prestadores de serviços; 

 Fornecimento de relatórios gerenciais de monitoramento e controle; 

 Acesso ao sistema operacional para o acompanhamento 

 de todos os atendimentos realizados pelos servidores; 

 Estabelecimento de Protocolos de Atendimentos Clínicos e Cirúrgicos 

baseados em evidências e adotados pelas Sociedades de 

Especialidades Médicas; 
 Avaliação, redimensionamento e negociação com a rede credenciada; 
 Emissão e substituição de cartão de identificação (carteirinha); 
 Recebimento e análise dos pedidos de reembolso conforme diretriz 

definida pelo órgão; 

 Geração de arquivos magnéticos e realização de interface bancária para 

recebimento/cobranças das contribuições (mensalidades) e 

coparticipações dos beneficiários; 

 Elaboração de pareceres médicos, oferecendo subsídio técnico, quando 

necessário e solicitado pelo órgão CONTRATANTE; 

 Geração de indicadores quantitativos, qualitativos e epidemiológicos 

(fatores condicionantes e determinantes de saúde): Consulta 

beneficiário/mês/ano; Exames beneficiário/mês/ano; Exames por 

consulta; Índice de internação;  Média de permanência de internação; 

Custo de internação; Percentual de glosa (inconformidades de 

cobrança/pagamento); Análise dos custos médios de atendimentos. 

 

Importante ressaltar que atualmente, a FASSINCRA, possui empresa 

contratada especificamente para a prestação desses serviços, estando 

totalmente aderente às peculiaridades sistêmicas e de controle de gestão, o 

que permitiu a Fundação fazer uma reestruturação administrativa com redução 

significativa de despesas, como custos com a contratação de quadro próprio, 

capacitação, treinamento, telefonia, equipamentos de informáticas, móveis, 



  
  
espaço físico, ou seja, toda a infra-estrutura da operação para realização a 

realização das atividades inerentes à prestação de serviço.  

 

A contratação de empresa especializada, além de reduzir custos com 

investimentos em Tecnologia de ponta e capacitação de pessoal, permite a 

utilização e manutenção contínua de aperfeiçoamento dos processos internos, 

pois possui Know How em conhecimento e na administração do benefício 

saúde, gerando qualidade e celeridade.  

 

As especificidades das atividades e atendimentos às demandas 

rotineiras do benefício serão executadas pela empresa contratada, com custo-

efetividade muito menor, não havendo necessidade de incremento de capital 

humano ou de infra-estrutura, permitindo que a Coordenação de Gestão de 

Pessoas do INCRA cuide essencialmente do seu papel de promover o 

desenvolvimento humano, garantindo as condições necessárias de 

aprimoramento, capacitação e desempenho profissional, oferecendo a 

segurança de assistência à saúde para o pleno atingimento de seus objetivos. 

8  CONSIDERAÇÕES  

Diante destas premissas, demonstramos que o modelo de Autogestão 
Pública por RH oferece as condições ideais de assistência à saúde do 

servidor. Portanto, é preciso pensar na importância estratégica de valor gerado, 

com foco no fortalecimento e comprometimento institucional, compreendendo 

melhor quais são as iniciativas inovadoras e agregadoras necessárias para que 

a Coordenação de Gestão de Pessoas possa cumprir seu papel de assistir, 

acolher e promover a valorização da vida e do indivíduo como ente essencial 

na consecução de seus valores e objetivos propostos no Planejamento 

Estratégico, refletindo em resultados. 

 


