
As Associações do Município pela Saúde 

  

A AFM Administradora e mantenedora do Hospital Porto Alegre, 
prestadora dos serviços à saúde da Família Municipária, num universo 
estimado em 80.000 vidas, convidou associações co-irmãs para solidarizarem-
se, representando os diversos segmentos da Categoria, na defesa dos direitos 
dos Municipários e seus familiares, consignados no CONVÊNIO para 
atendimento médico-hospitalar PMPA/AFM. 

Foram relatados vários fatos que criam dificuldades à Instituição 
prestadora dos serviços, tais como renovações sistemáticas sem as 
necessárias e legais atualizações, sendo mantidos valores extremamente 
defasados na remuneração dos serviços, conseqüentemente, descapitalizando 
a Entidade. Foram denunciados os limitadores impostos para o faturamento 
dos serviços, agravado com a inadimplência do DMAE, o qual acumula débitos 
de 2012 e 2013, somando dívidas de mais de R$ 3.000.000,00(três milhões). 
Foram relatadas as medidas administrativas, políticas e jurídicas que estão 
sendo tomadas, bem como as que serão implementadas, visando evitar um 
colapso no atendimento dos serviços médicos-hospitalares. 

Foi citado que o Executivo Municipal patrocinou duas (2) auditorias 
técnicas e de gestão na AFM e no HPA.  Uma efetuada pelos Auditores do 
Município e outra pelo Dr.Eduardo Lopes. Ambas examinaram detidamente e 
com total liberdade todas as áreas operacionais e de Controle da Entidade, 
concluindo pela correção em todos os aspectos, dos procedimentos 
administrativos e técnicos da Instituição. 

Lamentou-se a falta de sensibilidade e de conhecimento do Gestor 
Público pelo que é feito com baixo custo ao Erário e com responsabilidade pela 
AFM e seu Hospital Porto Alegre. 

A proposta básica do encontro é de preservar os direitos dos 
Municipários, assegurados em Lei, principalmente, os dos servidores menos 
favorecidos do ponto de vista econômico-financeiro. 

A AFM não opera planos de saúde, a AFM é um SISTEMA DE SAÚDE, 
onde garante todo o atendimento ambulatorial, exame, odontologia, pediatria, 
psiquiatria e clínico 24 hs no HPA. A Prefeitura, pelo Convênio, garante as 
internações e decorrências. 

Estiveram presentes ao evento: A ACESPA - Pres.Jardel de Borba 
Cunha e Ari Krasner; A ASTEC -Pres.Isabel Cristina Junqueira; A APMPA -
Diretor Assistencial Sr.Sylvio Roberto Correa de Borba; O GRESIMPA - 
Pres.Antônio Baptista da Rocha e Wilson Ropke; O SINDICÂMARA - Pedro 
Luiz da Silva Vargas(Vice-Presidente) - Membro Titular do CMS e Grupo 
Conceição; A ASTA – Pres.João Carlos Prates e A AIAMU - Ludimila Marfisa 
Chies Cignachi (Vice-Presidente) e Ademir Fortes – Diretor Financeiro. A AFM 



estava representada pelo seu presidente João Paulo Galvez Machado e o Vice-
Presidente Adalberto Pio de Almeida acompanhados pelo Coordenador 
Jurídico da Entidade, Dr.Hermeto Rocha do Nascimento, todos manifestando o 
seu apoio e solidariedade à causa dos Municipários, propondo medidas e 
ações para revitalizar o respeito à dignidade e aos direitos dos servidores. 

  

João Paulo Galvez Machado , Presidente da Associação dos 
Funcionários Municipais de Porto Alegre - AFM. 

 


