
 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 2 

FLS.258                                                                       

  

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

ATA DA 210ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

      2 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na sala de 3 

sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 4 

prédio 1945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS realizou-se a 5 

primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro, 6 

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE AZEREDO, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 7 

por mim, ANA LEONOR SILVA MARTINI, servidora deste IPERGS, lotada na Diretoria de 8 

Saúde, substituindo a secretária deste Conselho Deliberativo VERA REGINA COSTA DA 9 

ROSA. I) ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 10 

aberta à sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: ANTONIO ENI DOS 11 

SANTOS LEMES, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE AZEREDO, CLÁUDIO BATISTA DE SOUZA, JOSÉ 12 

GUILHERME KLIEMANN, MÁRCIA ELISA PEREIRA TRINDADE, PAULO ROBERTO DE CARVALHO, 13 

CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, HERIBERTO ROOS MACIEL, PAULO RENATO PEREIRA LIMA, E PAULO 14 

ROBERTO MACHADO CAMPOS, DANIELA FABIANA PERETTI,  conforme assinaturas apostas em 15 

folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte 16 

da presente ata. II) AUSÊNCIA: Roberto Silveira Fialho. III) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA 17 

DA SESSÃO ANTERIOR: O Presidente do Conselho informa aos presentes que, em razão 18 

da ausência da secretaria, não será lida e, consequentemente assinada a Ata da 19 

Sessão Ordinária de nº 209. Também pela mesma razão, a pauta desta sessão não 20 

será cumprida na íntegra. IV) CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Deu ciência aos demais 21 

membros do colegiado do Ofício enviando à Senhora Secretária de Administração. V) 22 

PAUTA: VISITA DO DIRETOR SAÚDE, DR. CLÁUDIO RIBEIRO E SEU ASSESSOR TÉCNICO DR. JOSÉ 23 

PAULO LEAL - APRESENTAÇÃO DA CBHPM - HOMOLOGAÇÃO E RECADASTRAMENTO E GUIA 24 

MÉDICO. O DIRETOR DE SAÚDE, DR. CLÁUDIO RIBEIRO, inicia sua fala passando de imediato 25 

a palavra a seu assessor técnico que fará a explanação. PAULO LEAL fala da THP – 26 

Tabela de Honorários e Procedimentos do IPERGS, de 1982 que apresentava situação 27 

médica da época com algumas alterações. Apresenta a CBHPM – Classificação 28 

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Explica que o IPE – SAÚDE está 29 

em vias de adotar uma tabela de remuneração de honorários e procedimentos 30 

médicos, semelhantes a 5ª edição da CBHPM, pois as tabelas do IPERGS estão 31 

desatualizadas com relação à complexidade dos procedimentos médicos, além de 32 

acolher solicitação de entidades de classe representativas dos médicos e, sobretudo, 33 

prestar atendimento de qualidade aos beneficiários do IPE-SAÙDE. Prossegue 34 

informando que o Instituto, em sua nova tabela, não adotará todos os procedimentos 35 

que constam na CBHPM (4150), pois existem procedimentos que estão em análise 36 

(39). Na sequencia, PAULO LEAL explica que para a adoção de nova tabela do IPERGS 37 

nos moldes da CBHPM, necessita de alguns pré-requisitos (protocolos). Fala da 38 

viabilidade econômica, que estão sendo elaborados estudo para medir o impacto 39 

econômico/custo com a adoção da nova tabela. Que devem ocorrer três abordagens 40 

para a adoção que passa a descrever. A primeira equalização da remuneração dos 41 

prestadores. A segunda é a avaliação de recurso de cerca de 1.600 novos 42 

procedimentos (demanda econômica). E a terceira avaliação de impacto econômico 43 

total. Revela que o processo de negociação para implantação da nova tabela do IPE, 44 

aos moldes da CBHPM, deve ser discutido com o GP – Grupo Paritário, onde também 45 

serão apresentados os procedimentos. Alerta que os orçamentos de 2011 e parte do 46 

de 2012, serão comprometidos. O Conselheiro JOSÉ GUILHERME KLIEMANN relata que as 47 

características dos Institutos de Previdência dos demais Estados da Federação são 48 
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diferentes do IPERGS (contribuição paritária com o Estado), e que eventual majoração 49 

da alíquota não seria bem vistos pelos servidores. Indaga qual o valor estimado com as 50 

mudanças nas Tabelas. PAULO LEAL responde que não tem como precisar, que estudos 51 

estão sendo concluídos, que seria prematuro informar cálculo com totais sem tê-los 52 

concluídos, embora já tenha valores preliminares. Informa que em aproximadamente 53 

trinta dias estudos serão concluídos. Porém, alerta que os dados já existentes revelam 54 

que não haverá necessidade de reajuste na alíquota. O DIRETOR DE SAÚDE dá outras 55 

informações relativas a procedimentos médicos que já possuem cobertura pelo plano, 56 

que seus custos são elevados, mas que com a implementação da nova tabela, não 57 

deve ocorrer modificações relativas a valores. Observa que os controles hoje existentes 58 

na Diretoria de Saúde tem resultado em aumento de receita. O Presidente do 59 

Conselho, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE AZEREDO também ressalta que com a adoção da 60 

nova tabela e dos novos procedimentos, evitarão ações judiciais. O Conselheiro PAULO 61 

ROBERTO CAMPOS corrobora com as palavras do Diretor de Saúde, pois entende que não 62 

haverá acréscimo financeiro no sistema, ao contrário, deve reduzir custos à medida 63 

que evitarmos ações judiciais. O Conselheiro PAULO ROBERTO DE CARVALHO indaga qual 64 

edição da CBHPM será adotada. PAULO LEAL, alerta que não adotaremos a CBHPM, e 65 

sim, será criada uma nova tabela do IPERGS, que existem dois pontos de vista, o 66 

técnico e o remuneratório. Que deve ser implantada, no ponto de vista técnico a 6ª 67 

edição da CBHPM. Já sob o ponto de vista remuneratório, deve depender de condições 68 

financeiras e recurso existente com equilíbrio do sistema. O processo remuneratório 69 

dependerá de análise e negociações com este Conselho Deliberativo. O Conselheiro 70 

PAULO RENATO LIMA questiona quando será atingida a 6ª edição remuneratória da 71 

CBHPM.  PAULO LEAL responde que deve ser um processo de negociação. Alerta que a 72 

intenção da DS é proporcionar o que de melhor podemos oferecer ao beneficiário em 73 

termos de cobertura do plano de saúde. A Conselheira MÁRCIA ELISA TRINDADE indaga 74 

se existe algum plano de saúde no país que oferece estes benefícios a seus usuários. 75 

PAULO LEAL responde que no próximo encontro com este Conselho Deliberativo, 76 

deverá trazer este estudo comparativo. Neste momento, DR. CLÁUDIO RIBEIRO, menciona 77 

propaganda de plano de saúde veiculada no Jornal Zero Hora, que entende ter sido 78 

estrategicamente colocada na mesma página logo abaixo de reportagem que fala do 79 

IPE nesta data. Na sequência PAULO LEAL observa que a Diretoria de Saúde está 80 

aguardando uma sinalização favorável deste Conselho Deliberativo para prosseguir por 81 

esta linha de estudos ou não. O Conselheiro ANTONIO ENI LEMES fala da recuperação da 82 

credibilidade do IPE junto à seus prestadores. Assim, concorda com a continuidade 83 

deste estudo. Que como servidor estadual, sente confiança na atual Diretoria de 84 

Saúde. Conselheiro JOSÉ GUILHERME KLIEMANN menciona os planos suplementares do 85 

IPE, PAC e PAMES, e propõe debate e análise da matéria entre os membros do 86 

Conselho Deliberativo. O Conselheiro PAULO ROBERTO CAMPOS indaga se DS tem 87 

condições de informar número de servidores vinculadores a planos complementares ao 88 

plano IPE – SAÚDE, como o Saúde PAS, pois se este número de beneficiários, que 89 

acredita ser significativo, contribuíssem com o Plano Suplementar do IPE – SAÚDE, o 90 

plano teria condições de oferecer mais benefícios sem aumento de alíquota. PAULO 91 

LEAL diz ser possível levantar estes números. Novamente o Conselheiro ANTONIO ENI 92 

LEMES se manifesta dizendo que deveríamos divulgar, pois plano verdadeiro fica 93 

subjugado ao plano complementar alheio do IPERGS. O Conselheiro CLÁUDIO 94 

MARTINEWSKI adverte que devemos ser mais competente que os demais planos, 95 
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evitando concorrência. PAULO LEAL alerta que não devemos disputar atendimentos ou 96 

ficar reféns de outros planos suplementares. O Conselheiro CLÁUDIO MARTINEWSKI 97 

lembra que estes planos somente se engrandeceram em razão da ineficiência de 98 

nosso plano suplementar. DR. CLÁUDIO RIBEIRO mostra que no site do referido plano 99 

suplementar, existe um link para acesso direto ao site do IPE – SAÚDE. Alerta que o 100 

contrato daquele plano suplementar está diretamente ligado do IPE – SAÚDE (fraude), 101 

pois somente existe em razão do IPERGS. O Conselheiro HERIBERTO ROOS MACIEL 102 

sugere que a Direção do IPE deve comunicar esta irregularidade à Agência Nacional 103 

de Saúde. DR. CLÁUDIO RIBEIRO prossegue lendo as demais cláusulas do com trato do 104 

Saúde PAS, relatando as demais irregularidades onde o IPE é citado, sem a anuência 105 

da Direção da Autarquia. Entende que, do ponto de vista legal, a Direção do Instituto 106 

deve colocar no site do IPE – SAÚDE uma informação que a partir de determinada data 107 

não se responsabiliza mais por despesas contraídas juntamente com o Plano 108 

suplementar citado. O Conselheiro CLÁUDIO MARTINEWSKI adverte que o contrato deve 109 

ser analisado minuciosamente, para evitar algum processo futuro. Sugere ainda, que a 110 

Diretoria de Saúde provoque discussão junto à Procuradoria e Conselho Deliberativo. 111 

Os demais membros do Conselho Deliberativo concordam, e desta forma fica definido 112 

que a DS formalizará processo relativo à matéria, que será enviado ao Conselho 113 

Deliberativo que deve autuar e distribuir o processo, e enviar à Procuradoria. VI) 114 

Processo nº 011675-2442/11-5 – Projeto de Lei Nº 58/2011, a ser apresentado pelo 115 

Conselheiro Martinewski. O Presidente do Conselho Deliberativo, CARLOS ALBERTO DE 116 

AZEREDO lê a manifestação do Conselheiro CLÁUDIO MARTINEWSKI que trata da remessa 117 

do Projeto de Lei visando alteração do art. 11 da Lei nº 13.415, de 05 de abril de 2010, 118 

e propondo a criação de cargos em comissão ou funções gratificadas no Quadro de 119 

Cargos em Comissão do IPERGS. O Conselheiro JOSÉ GUILHERME KLIEMANN pede vista 120 

ao processo. Por esta razão, o PRESIDENTE DO CONSELHO, propõe o adiamento deste 121 

item para a próxima reunião. Todos os membros do Conselho Deliberativo concordam. 122 

VII) ASSUNTOS GERAIS: o PRESIDENTE DO CONSELHO propõe votação para Nota Pública a 123 

ser colocada no site do IPERGS. Algumas modificações foram propostas na redação 124 

com a anuência de todos os membros do Conselho Deliberativa, o texto foi modificado, 125 

e será postado no site do IPERGS, bem como, serão enviadas cópias para os jornais 126 

de circulação. VIII) PAUTA DA PRÓXIMA SESSÃO: Não ficou definida pauta para a próxima 127 

sessão. VIII) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 128 

encerrada a sessão às 15h50min, do que, para constar, foi lavrada a presente ata, que 129 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Ana 130 

Leonor Silva Martini, que secretariei e redigi a presente Ata, e pelo Senhor 131 

Presidente.*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*          132 

 133 

                Sala Augusto de Carvalho, 1º de junho de 2011.   134 

 135 

 136 

 137 

       Ana Leonor Silva Martini,             Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, 138 

       Secretária Substituta.                              Presidente do Conselho.     139 

 140 

 141 


