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                          ATA DA 220ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

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

horas, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada 4 

no décimo segundo andar do prédio 1.945 da Avenida Borges de 5 

Medeiros, em Porto Alegre – RS realizou-se a quinta sessão, no mês, do 6 

Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro, Fábio Duarte 7 

Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, 8 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo 9 

número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta à sessão, 10 

que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos 11 

Lemes, Cláudio Batista de Souza, Cláudio Luís Martinewski, Denise 12 

Zaions, Fábio Duarte Fernandes, Izabel Belloc Moreira Aragon, Márcia 13 

Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto 14 

Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira 15 

Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente Daniela Fabiana 16 

Peretti.  Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 17 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente 18 

ata. II) Ausência. Heriberto Roos Maciel. III) Leitura e aprovação da ata 19 

da sessão anterior: Foi deliberado que a ata da sessão anterior será lida 20 

na próxima sessão. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº. 21 

70304-2442/08-6 que se refere a Recolhimento de Contribuição 22 

Previdenciária e Processo nº. 16196-2442/11-7 que se refere o Pedido de 23 

Compra de Terreno. Of.nº. 324, em resposta ao oficio nº. 33, que trata da 24 

criação de uma comissão de Conselheiros, “para acompanhar a 25 

elaboração de Proposta Orçamentária para o exercício de 2012”. V) 26 

Correspondências Expedidas: Relação dos Conselheiros novos, 27 

cadastramento na contabilidade. VI) Pauta: O Presidente Conselheiro 28 

Fábio Duarte Fernandes, inicia a sessão e logo da as boas vindas ao Dr. 29 

Alberto Delgado Neto, suplente do Conselheiro Cláudio Luís Martinewski. 30 

O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos, coloca da satisfação de 31 

ter integrando o Conselho o Dr. Alberto Delgado Neto, atual Diretor do 32 

Fórum da Comarca de Porto Alegre, isso enobrece e faz com que o 33 

Conselho seja cada vez mais prestigiado. O Dr Alberto Delgado Neto, diz 34 

ficar satisfeito com o convite, ele vem com prazer porque desde o princípio 35 

com a possibilidade de se deliberar, os assuntos do IPE perante as 36 

diversas entidades, lutaram para que o judiciário aceitasse integrar e 37 

participar. O Presidente do Conselho, voltou a colocar sobre a pauta, onde 38 

temos a continuação da apresentação feita pelo Diretor de Saúde Dr 39 

Cláudio Ribeiro e logo após a deliberação de uma sessão extraordinária, 40 
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pois não estamos dando conta da demanda do trabalho. Colocou a palavra 41 

a disposição do Conselho e logo após chamou o Dr Cláudio Ribeiro. O Dr 42 

Cláudio Ribeiro diz que recebeu do Conselheiro Paulo Renato Pereira 43 

Lima, algumas perguntas, que ficaram pendentes na última reunião e 44 

começa colocando a primeira pergunta: 1) A qual Diretoria está vinculada 45 

hoje o setor dos Convênios? A par da nova estrutura administrativa do IPE, 46 

o setor de Convênio está sendo transferido, a partir de novembro de 2010, 47 

para responsabilidade da Diretoria de Saúde. 2) O relatório sobre as 48 

prefeituras deficitárias deverá vir com a recomendação de um novo 49 

percentual de desconto? Sim. Com a recente contratação de atuário, que 50 

está sob a responsabilidade da Presidência, foi solicitada pela Diretoria de 51 

Saúde a avaliação geral da situação econômica de todos os contratos com 52 

Prefeituras e Câmaras. Neste caso, será, em breve, encaminhado para 53 

avaliação do Conselho Deliberativo, preferencialmente, os estudos das 54 

deficitárias, ou seja, aquelas cuja sinistralidade ultrapassa o limite de 55 

oitenta e cinco por cento, com a proposição de encaminhamento da 56 

questão para evitar prejuízos ao sistema IPE Saúde. 3) O serviço para as 57 

Prefeituras deficitárias está sendo mantido? Sim. Não há amparo  legal 58 

para sumariamente suspender os serviços. 4) Há um relatório de 59 

negociação? Em quanto tempo os deficitários pretendem quitar estas 60 

dívidas? Não há dívidas a cobrar destes convênios, segundo informações 61 

do setor competente. 5) O recadastramento dos médicos. Temos um 62 

levantamento de quais as especialidades que nós precisamos para cobrir 63 

estes vinte por cento que estão pendentes? O recadastramento de 64 

médicos foi realizado em 2010, e na oportunidade foram ofertadas cerca 65 

de quatrocentos e noventa mil consultas por mês, sendo que a nossa 66 

demanda está em torno de duzentos e cinqüenta mil consultas. 67 

Atualmente, estamos aditando os dados apresentados no recadastramento 68 

dos médicos e, neste caso, o processo, que será contínuo, atualmente 69 

apresenta o seguinte resultado: Médicos com recadastramento 70 

homologado: 2.813; Oferta Máxima de Consultas por mês: 274.364. Os 71 

demais médicos, em regra, estão dentro do prazo de regularização de 72 

suas pendências e continuarão atendendo até o prazo final. 73 

Nominalmente, não há insuficiência de oferta de consultas no total geral 74 

das demandas e oferta. Todavia, estamos desenvolvendo metodologia 75 

para dimensionar tecnicamente a demanda e oferta de consultas por 76 

localidade e especialidade. Desta forma, dentro de pouco prazo 77 

saberemos com exatidão as deficiências de atendimento. Cabe informar 78 

que o dimensionamento técnico de demanda e oferta será aplicada para 79 

avaliar a situação dos leitos. 6) Com relação ao atuarial. Qual é o tamanho 80 
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da nossa rede, médicos credenciados, isso vai atender a demanda? 81 

Temos cerca de 9.542 credenciados ativos, destes 7.686 são médicos. 82 

Verificar resposta anterior sobre o dimensionamento da demanda e oferta. 83 

7) Com relação ao cadastramento. Qual será o prazo que poderemos dizer 84 

para os nossos segurados? O credenciamento de médicos está em pleno 85 

funcionamento com uma capacidade de resposta de cerca cem 86 

credenciamos novos por mês. No período de maio a julho de 2011, foram 87 

credenciados cento e um médicos novos e estamos aguardando 88 

documentos de cerca de cem, além da análise, em andamento, da 89 

documentação de quase cento e cinqüenta médicos novos. 8 e 9) Na 90 

questão da medicina preventiva, já temos um calendário de vacinação 91 

para a gripe? Não. Estes procedimentos estarão previstos na nova tabela 92 

de cobertura do IPE, se aprovados pelo Conselho. Cabe referir que há 93 

programas públicos de vacinação que atendem às demandas de toda a 94 

população Brasileira. 10) Cobrança de anestesia, como se faz? Qual é o 95 

procedimento quando ela é aplicada? Em 2010, os valores reembolsados 96 

de anestesia somaram quarenta por cento do total das despesas do IPE 97 

com anestesia, ou seja, sessenta por cento das despesas são pagas direta 98 

e unicamente pelo IPE. Ainda, o IPE mantém convênios globais que, em 99 

tese, oferecem os serviços de anestesiologia sem cobrança direta dos 100 

usuários do IPE – Saúde, excetuando-se a Santa Casa de Porto Alegre. 101 

Para resolver esta questão, há três caminhos que estamos trilhando: a) 102 

Valorização dos serviços de anestesistas mediante adoção da CBHPM, 103 

que equaliza a remuneração entre os portes anestésicos de acordo com a 104 

complexidade do ato médico; b) Firmar contrato com novos hospitais, 105 

preferencialmente, global, ou seja, com inclusão de anestesia; c) Revisar 106 

os atuais contratos. 11) Plano PAS Saúde, como está à situação? Esta 107 

matéria está sob análise do próprio Conselho Deliberativo, tendo sido 108 

encaminhado para diligencias aguardando manifestações dos setores 109 

competentes. O Presidente do Conselho coloca a palavra à disposição dos 110 

Conselheiros. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade pede maior 111 

esclarecimento sobre estes déficits das Prefeituras. O Dr Cláudio Ribeiro 112 

responde que não existe dívidas, que elas são deficitárias, porque gastam 113 

mais do que pagam e acabam dando prejuízo para o IPE. O Dr Cláudio 114 

passa a palavra para o Dr Paulo Leal, que fala sobre as ações em 115 

andamento: Conciliação de contas com prestadores; Homologação do 116 

Recadastramento de médicos; Credenciamento Eletrônico; 117 

Dimensionamento Técnico da Demanda e Oferta de Serviços da Rede; 118 

Implantação da Requisição Eletrônica de Exames; Atualização da Tabela 119 

de Procedimentos Médicos com base a CBHPM; Avaliação para cobertura 120 
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de Psicólogo, Fisioterapia Ambulatorial, prevenção; Atualização da Tabela 121 

de Matérias; Agenda Eletrônica de consultas; Agenda Eletrônica de Leitos; 122 

Revisão dos Modelos Matemáticos Autuais de Auditoria de Contas; 123 

Desenvolvimento de novos modelos matemáticos; Implantação de novas 124 

regras de auditoria de contas; Revisão geral das regras internas do IPE - 125 

Saúde especialmente a Resolução nº 21/79. O Dr Paulo Leal fala também 126 

sobre a autorização de tabela de procedimentos médicos, CBHPM, diz que 127 

estão com previsão de concluir o trabalho até dezembro. Sendo assim, do 128 

ponto de vista técnico estarão dando cobertura para todos os 129 

procedimentos dos segurados. Ficou acordado que nestes trinta dias será 130 

o prazo para novamente ser tratado sobre as questões em pauta. O 131 

Presidente do Conselho propõe encaminhar algumas sugestões da 132 

Diretoria Médica, para que nós enquanto Conselho possa auxiliar ou 133 

refutar aquilo que a diretoria entenda como prioritário. O Presidente do 134 

Conselho agradece os diretores pela proposta esclarecedora, como ela é 135 

apresentada, e diz que podemos, enquanto Conselho estar apresentando 136 

melhorias na divulgação das ações do IPE. VII) Pauta da próxima 137 

sessão: Leitura das atas, sorteio dos processos, planejamento da sessão 138 

solene dos oitenta anos do IPE e deliberação de sessões ordinárias e 139 

participação do representante da Diretoria administrativa financeira. O 140 

Presidente lê a mensagem que fez, em nome do Conselho, 141 

cumprimentando a Instituição pelos seus oitenta anos e pede sugestões 142 

dos Conselheiros, sugerindo assim a colocação no site do IPE. (VIII) 143 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 144 

encerrada a sessão às 16h35min, do que, para constar, foi lavrado a 145 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 146 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e 147 

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-148 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 149 

 150 

                Sala Augusto de Carvalho, 27 de julho de 2011.   151 

 152 

 153 

               Eliana Alves Maboni                          Fábio Duarte Fernandes, 154 

               Secretária do Conselho.             Presidente do Conselho.     155 

 156 

 157 

 158 


