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                                        ATA DA 219ª SESSÃO ORDINARIA 1 

 2 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na 3 

sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 4 

segundo andar do prédio 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto 5 

Alegre – RS realizou-se a quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a 6 

Presidência do Senhor Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, Presidente 7 

do Conselho, a qual foi secretariada por mim, Eliana Alves Maboni. I) 8 

Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, 9 

declarada aberta à sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: 10 

Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio Batista de Souza, Denise 11 

Zaions, Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Izabel 12 

Belloc Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato 13 

Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira 14 

Pinto Júnior. A Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua 15 

suplente Daniela Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas em 16 

folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica 17 

fazendo parte da presente ata. Ficou registrada a presença de dois 18 

Assessores da Presidência nesta reunião Sr. João Carlos Arcego e 19 

Guilherme Mariano da Silva e Fontoura. II) Ausência: Heriberto Roos 20 

Maciel. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi 21 

deliberado que a ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. IV) 22 

Correspondências Recebidas: Processo nº. 12381-2442/11-9, folha de 23 

pagamento dos Conselheiros do mês de julho, Processo nº. 42404-24 

2442/11-0, manifestação do Sindicato Médico do RS, Processo nº34726-25 

2442/11-2, denuncias e irregularidades no Plano PAS. V) 26 

Correspondências Expedidas: Processo nº. 36722-2442/11-5, questão 27 

da sucata e do estacionamento. VI) Pauta: A seguir este Conselho 28 

recebeu a visita do Diretor de Saúde, Dr. Cláudio Ribeiro e seu Assessor 29 

Técnico Dr. José Paulo Leal. Após os cumprimentos, o Senhor Presidente 30 

do Conselho informou o motivo pelo qual foi solicitada a presença, 31 

conforme Ofício n° 34, dos Diretores da autarquia para que façam uma 32 

apresentação de suas respectivas áreas.Conforme apresentação ao 33 

Conselho, o Dr. Cláudio Ribeiro explica os seguintes tópicos: Números do 34 

IPE Saúde. Os tipos de atendimentos são: Consulta Médica, SADT, pronto 35 

atendimento, ambulatorial, internação hospitalar, O&S. Sobre as contas 36 

para Prestadores e gastos do sistema, disse que o custo maior está nas 37 

hospitalizações e ambulatórios, que a saúde é muito cara, dando destaque 38 

às internações e as quimioterapias. Falou que o IPE facilitou a transmissão 39 

eletrônica de contas, mesmo assim a média é vinte e três dias para o 40 
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pagamento. Falou sobre as Leis do IPE - Saúde: LEI 12.066/04 – Cria o 41 

fundo de assistência a Saúde, Lei 12.134/04 – Cria o sistema IPE Saúde, 42 

Lei 12.395/05 – Altera a estrutura administrativa do IPERGS. Destaca a Lei 43 

que cria o fundo de Assistência médica como um grande avanço para o 44 

IPE. Destacou o modelo de Gestão – Paritária: Paridade na gestão do 45 

IPERGS, estado e Servidores (diretoria Executiva e Conselho 46 

Deliberativo), Paridade com os Credores (grupo Paritário com 47 

Representantes dos Prestadores) e Controle Externo Permanente 48 

(Delegação da CAGE e seccional da PGE). Colocou que nesta gestão foi 49 

enfrentado pelo grupo gestor grandes desafios Conceituais: Da gestão 50 

governamental para a gestão paritária com os servidores; De repassador 51 

para gestor dos recursos; De inadimplente para adimplente; De IPE 52 

doença para IPE saúde; Da gestão de contas para a gestão de saúde. 53 

Desafios de mudanças conceituais: De coadjuvante para regulador de 54 

mercado; do descrédito para confiabilidade do mercado; do burocrático 55 

para a inteligência artificial; Da duvida para a certeza das garantias dos 56 

direitos dos beneficiários; Da desmotivação para a motivação dos 57 

servidores do IPE. Eixos do Projeto Gestão eficiente do IPE Saúde: 58 

Valorização dos Servidores; Valorização dos prestadores; Qualificação dos 59 

atendimentos; Qualificação dos controles. Parceiros do Projeto IPE Saúde: 60 

Fórum dos Servidores (União Gaúcha, Fessergs e CPERS); Conselho 61 

Deliberativo do IPE; Tesouro do Estado; Procergs; INDG; CAGE; PGE; 62 

Grupo Paritário. Ações implementadas: Preparo no projeto Gestão 63 

Eficiente do IPE – Saúde; Implantação do índice de Sinistralidade 64 

Financeira; Pagamentos de dívidas históricas com prestadores; 65 

Pagamento de dividas históricas com INSS; Pagamento de dívidas 66 

históricas com PROCERGS; Implantação do Calendário de Pagamento de 67 

Prestadores; Recuperação de defasagens de remuneração de 68 

prestadores. Ações Implementadas: Transmissão eletrônica das contas 69 

dos prestadores; regras de pré-auditoria para evitar a entrada de contas 70 

com erros comuns; Modelos estatísticos para auditoria eletrônica de 71 

contas, separando contas com anomalias que devem ser verificadas por 72 

auditor técnico; Recepção somente das contas físicas com possíveis 73 

problemas apontados na auditoria eletrônica; Conclusão do processo 74 

Eletrônico de autorização das internações hospitalares e dos atendimentos 75 

ambulatoriais; Implantação do PIN PAD; Recadastramento de Médicos. 76 

Ações em andamento: Conciliação de Contas de Prestadores; 77 

Homologação do recadastramento de Médicos; Implantação da Requisição 78 

Eletrônica de Exames; Atualização da tabela de procedimentos Médicos 79 

com base na CBHPM; Atualização da tabela de materiais; Agenda 80 
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Eletrônica de Consultas; Agenda Eletrônica de Leitos; Revisão dos 81 

Modelos Matemáticos Atuais de Auditorias de Contas; desenvolvimentos 82 

de Novos Modelos Matemáticos; Implantação de Novas regras de auditoria 83 

de Contas, por exemplo, dose máxima de medicamentos por princípio 84 

ativo; Revisão geral das normas internas do IPE – Saúde, especialmente a 85 

Resolução 21/79. Nas suas considerações finais, disse que não tem Plano 86 

mais completo que o IPE, ele é o único plano que faz todos os 87 

transplantes, ele foi feito exclusivamente para atender o funcionário 88 

público, por isso ele merece todo o nosso carinho e todo o nosso esforço. 89 

O Presidente do Conselho agradece as manifestações do Dr. Cláudio 90 

Ribeiro e coloca a palavra a disposição dos Conselheiros. A Conselheira 91 

Denise Zaions agradece as colocações do Dr. Cláudio Ribeiro, dizendo 92 

que ele foi rápido, objetivo e rico de conteúdo. Pergunta sobre o artigo 93 

dezessete da Lei 12.134/04. Esta Lei diz que podemos fazer novos 94 

contratos com outros agentes, desde que não prejudique os servidores 95 

estaduais. Pergunta como podemos ampliar estes atendimentos, 96 

mantendo a qualidade dos que já estão aí e dando uma qualidade boa 97 

para os novos. Também nesta Lei coloca que a cada dois anos tem que ter 98 

uma revisão atuarial de desempenho, de todos os planos de saúde. 99 

Coloca ainda que o ideal seja ampliar os planos de saúde, mas com 100 

qualidade. O Dr. Cláudio Ribeiro diz que esta Lei tem que ser reformulada, 101 

ser mais clara para dar segurança legalmente, fazendo assim uma 102 

observação ao artigo dezessete. Outro problema que enfrentamos e que 103 

devemos esclarecer melhor na Lei é a saída e entrada dos segurados no 104 

Plano, se não ele só paga quando precisa utilizar. O Assessor Técnico Dr. 105 

José Paulo Leal, coloca que faz parte da revisão, a capacidade dos novos 106 

atendimentos, que estão investindo em metodologia científica para saber 107 

qual a demanda para estabelecer a oferta real. O Dr. Cláudio Ribeiro 108 

coloca que o concurso, para novos funcionários está em fase de estudo. 109 

Respondendo uma pergunta do Conselheiro Cláudio Luís Martinewski, 110 

sobre prazos para credenciamentos, diz ter trinta dias para novas ações, 111 

mas que infelizmente houve muitos erros o que atrasou o processo de 112 

homologação. Dizendo ainda que o credenciamento está aberto para os 113 

novos médicos. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos, diz que 114 

há muitos anos o IPE, vem trabalhando no combate a doença e a nova 115 

visão agora é trabalhar prevenção à saúde. O Dr. Cláudio Ribeiro, explica 116 

que não estamos trabalhando ainda a prevenção à saúde e sim tratando a 117 

doença. Mas que este é o grande avanço dentro da medicina, em um curto 118 

tempo, não mais tratar a doença, adotar medidas preventivas, para que 119 

nosso segurado tenha uma boa qualidade de vida. No lugar de esperar o 120 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 2 

FLS.295                   

 

295 

 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

funcionário público adoecer, vamos fazer prevenção, tratar da saúde. O 121 

Presidente do Conselho, se sente contemplado com a exposição, mas 122 

deixa o Conselho a disposição da diretoria para novos esclarecimentos. O 123 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima fez a entrega das perguntas por 124 

escrito ao Diretor de Saúde, Dr. Cláudio Ribeiro, conforme segue: A qual 125 

Diretoria está vinculada hoje o setor dos Convênios? O relatório sobre as 126 

prefeituras deficitárias deverá vir com a recomendação de um novo 127 

percentual de desconto? O serviço para as Prefeituras deficitárias está 128 

sendo mantido? Há um relatório de negociação? Em quanto tempo os 129 

deficitários pretendem quitar estas dívidas? O recadastramento dos 130 

médicos. Temos um levantamento de quais as especialidades que nós 131 

precisamos para cobrir estes vinte por cento que estão pendentes? Com 132 

relação ao atuarial. Qual é o tamanho da nossa rede, médicos 133 

credenciados, isso vai atender a demanda? Com relação ao 134 

cadastramento. Qual será o prazo que poderemos dizer para os nossos 135 

segurados? Na questão da medicina preventiva, já temos um calendário 136 

de vacinação para as gripes? Temos uma previsão de trabalho com 137 

vacinas como hepatite, sarampo, meningite, por exemplo, como medicina 138 

preventiva? Cobrança de anestesia como se faz? Qual é o procedimento 139 

quando ela é aplicada? Plano PAS Saúde, como está à situação? É 140 

sugerido pelos Conselheiros que devido à hora interrompa-se esta sessão, 141 

dando continuidade na próxima semana.  VII) Pauta da próxima sessão: 142 

a) Continuação da reunião com o Dr. Cláudio Ribeiro, diretor do IPE-Saúde 143 

e seu Assessor Dr. José Paulo Leal. b) Deliberação da data da sessão 144 

extraordinária.  (VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo 145 

Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16h35min. Do que, para 146 

constar, foi lavrado o presente ata que será objeto de leitura e aprovação 147 

na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 148 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-149 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 150 

                       Sala Augusto de Carvalho, 20 de julho de 2011.   151 

 152 

 153 

         Eliana Alves Maboni                        Fábio Duarte Fernandes, 154 

         Secretária do Conselho.             Presidente do Conselho.     155 
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