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                               ATA 247ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às 14 horas e 15 3 

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

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 5 

RS, realizou-se a sexta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 6 

Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 7 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 8 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 9 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio Batista de 10 

Souza, Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Márcia Elisa Pereira 11 

Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio 12 

Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua 13 

suplente, Daniela Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha 14 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 15 

presente ata. II) Ausência: Iria Salton Rotunno, Izabel Beloc Moreira Aragon, 16 

Heriberto Roos Maciel. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, 17 

foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi assinada 18 

por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências 19 

Recebidas: Mensário Estatístico mês de janeiro a outubro; Of. nº 247/2011, em 20 

resposta ao Ofício nº 53/2011, que trata sobre orçamento para ano de 2012; Of. nº 21 

17/2011, da União Gaúcha, solicitando esclarecimentos sobre convênios. V) 22 

Correspondências Expedidas: Não houve Correspondências Expedidas. VI) Pauta: 23 

O Presidente Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, inicia a sessão e apresenta o 24 

Assessor Rodrigo Campos, do Gabinete da Presidência, dizendo que o mesmo irá 25 

acompanhar as sessões do Conselho Deliberativo,fazendo um elo de ligação entre o 26 

Conselho e a Presidência do Instituto. Logo após, passa a palavra ao Conselheiro 27 

Cláudio Luis Martinewski para o mesmo fazer o relato do Processo nº 43394-2442/11-28 

5, acerca do Credenciamento IPE-Odonto. No primeiro momento, o Conselheiro 29 

Cláudio Luis Martinewski esclarece que fez uma análise das diligências, trazendo 30 

assim o voto, mas ressalta que, se houver outro consenso, não terá nenhum problema 31 

em se agregar ao mesmo. Continua dizendo que o importante é trazer clareza ao 32 
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Processo, sendo que careceria muito a presença da Diretoria de Saúde no Conselho 33 

Deliberativo, ou de quem for responsável pelo Processo, para explicitá-lo com maiores 34 

detalhes. Logo após esta fala, fez a leitura das diligências em relação ao Processo e as 35 

providências que foram tomadas, emitindo, logo a seguir, o juízo acerca do 36 

cumprimento das mesmas: Desta forma, para um melhor juízo valorativo acerca do 37 

mérito da proposta, entende-se que deva ser refeita a análise de custos, pesquisando-38 

se custos de planos de assistência odontológica coletivos por adesão, contratados com 39 

e sem a interferência de uma Administradora de Benefícios. Referentemente aos itens 40 

do rol de dependentes, rol de coberturas e alteração do Decreto para permitir o canal 41 

de consignação, verifica-se que foram atendidos, conforme se vê, respectivamente, da 42 

nova minuta de Portaria Normativa IPERGS art. 17 (fl. 105), anexo 5 (fls. 149-57), e 43 

manifestação da Setorial da PGE ( fl. 216). Por fim, pende ainda, para este Conselho, a 44 

decisão de revogar a decisão tomada em 29.05.03, Ata nº 8.118, no sentido de 45 

suspender novos canais de consignação em pagamentos para permitir o desconto em 46 

folha relativamente aos pensionistas. Devido a algumas dúvidas sobre o Processo, o 47 

Presidente acolheu a sugestão do Conselheiro Cláudio Luis Martinewski, pedindo a 48 

presença do Chefe de Gabinete, Cassius Antonio da Rosa, para fazer alguns 49 

esclarecimentos. Sendo assim, o Presidente Fábio Duarte Fernandes fez as seguintes 50 

perguntas, considerando algumas preocupações colocadas pelos Conselheiros: 1) 51 

Quanto à estrutura administrativa, para recepcionar o plano. Se o segurado tiver algum 52 

problema, a quem deve recorrer? Será a Diretoria de Saúde? Isso não sobrecarregaria 53 

a mesma? Não irá prejudicar os outros segurados, que não estão credenciados no 54 

plano? 2) Como se explica a questão dos valores que são individuais e familiares e não 55 

coletivos por adesão? 3) Como fica a consignação com as pensionistas? O Conselheiro 56 

Paulo Roberto Machado Campos reforça com a seguinte pergunta: “Entendemos que 57 

hoje o IPE-Saúde é facultativo. Qual é a estrutura que vai cuidar do Plano 58 

Odontológico?” O Chefe de Gabinete, Cassius Antonio da Rosa, responde: “A 59 

operalização do Plano dar-se-á pela administradora de benefícios, pois é a melhor 60 

opção, ao invés de contratar direto. Se nós fossemos contratar direto planos coletivos 61 

por adesão, o contratante seria o Instituto e, por conseqüência, toda a eventual 62 

inadimplência ou insuficiência de pagamento requereria obrigação para a Autarquia. 63 
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Com a contratação da administradora que contrataria as operadoras, ficaria 64 

responsável pela gestão administrativa e operacional, pelas vendas e pela própria 65 

cobrança e eventual insuficiência de pagamento. Neste sentido, vemos que o controle 66 

do IPE se daria através dos canais já existentes, a Ouvidoria e a Diretoria de Saúde, 67 

sendo que estas conseguiriam atender à demanda, pois trabalharíamos com índices de 68 

satisfação desses usuários. O controle que vamos ter é da qualidade, analisando um 69 

bom desempenho do serviço para o usuário. A administradora vai apresentar um plano 70 

de trabalho no qual estará constando os objetivos no plano de educação a saúde bucal 71 

e o atendimento odontológico. Esse atendimento odontológico tem que ter um rol de 72 

atendimentos mínimos a serem atendidos, conforme Resolução da A.N.S. Para se ter 73 

uma maior transparência na implantação do Processo, optou-se em trabalhar 74 

unicamente com débito em conta, autorizado em uma negociação das operadoras com 75 

os bancos, de modo que tiramos a questão de consignação ou desconto em folha para 76 

trazer uma maior segurança para se poder testar. Depois de um tempo, vimos que o 77 

processo desenvolveu-se a contento, sendo que vamos trabalhar com o Decreto que 78 

regulamenta o consignado para o Executivo e o que regulamenta para as pensões, 79 

pois hoje há certa disparidade, precisamos trabalhar isto de forma conjunta, fazendo 80 

uma releitura deste Decreto, juntamente com a Secretaria da Fazenda e o Governador, 81 

de forma que atenda aos objetivos a eles determinados. Portanto, esta segurança já 82 

teria no início. Não teríamos nenhuma complicação em trabalhar o consignado e de 83 

maneira concreta os custos operacionais já existem. Hoje, há três pessoas na 84 

Ouvidoria que atendem todas as reclamações, dando o encaminhamento e  buscando 85 

a solução final para os questionamentos ou problemas, pois mediante relatórios 86 

podemos ver os principais pontos de melhorias que temos. Da parte da saúde seria 87 

muito mais o acompanhamento da execução do plano de trabalho, que não 88 

necessitaria de uma equipe própria para isso, nem de uma grande reorganização na 89 

estrutura já existente, pois não vai transitar o custo operacional. Nós somos 90 

intermediários que estamos oferecendo a uma grande massa de segurados, para que 91 

com ganho de  escala se possa trabalhar a redução de custo”. O Conselheiro Cláudio 92 

Luis Martinewski pergunta qual a projeção desta massa e qual o limite mínimo de 93 

segurados? O Chefe de Gabinete, Cassius Antonio da Rosa, responde: “Como 94 
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nenhuma operadora está sendo criada para atender ao IPE, não tem um número 95 

mínimo de vidas para que possa se viabilizar. Por isso, na minuta da Portaria pedimos 96 

o número mínimo de vidas para cada operadora para que garanta que não entre 97 

nenhuma operadora contando com o aumento de vidas daqui e se não aumenta a 98 

operadora se inviabiliza financeiramente. Portanto, devemos estabelecer como 99 

prioridade o acompanhamento deste projeto, porque ele é piloto e, caso não der certo, 100 

dentro de um ano, sem prejuízo nenhum o IPE poderá suspender e pensar em uma 101 

alternativa. O que temos que avançar é pensar em alternativas para qualificar o 102 

atendimento à saúde, seguindo os princípios de prevenção que estão dispostos na 103 

regulamentação do IPE-Saúde para inverter a saída de servidores com a não 104 

obrigatoriedade que tem do Plano”. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos 105 

pergunta se está nos planos da administração atual chegar ao atendimento 106 

odontológico. Se der certo este Plano, não poderia ser um impedimento para o FAS 107 

prestar este serviço? O Chefe de Gabinete, Cassius Antonio da Rosa responde: “Pelo 108 

contrário, seria um conhecimento para o IPE, em outra gestão. O próprio fluxo 109 

financeiro é diferente do odontológico, do plano médico. Se hoje temos a pretensão de 110 

termos um plano próprio, devemos pensar qual e que fonte de custeio que temos para 111 

custear este plano. As previsões que temos de um plano odontológico, seria dobrarmos 112 

a despesa assistencial no ponto de vista financeiro, além do desconhecimento técnico 113 

de como seria operacionalizado. A idéia é que se possa utilizar essa experiência para 114 

buscar o conhecimento necessário para fazermos a análise concreta e real de uma 115 

viabilidade econômica e operacional para o IPE poder assumir depois. No caso da 116 

operadora, a sustentabilidade financeira já está segurada, porque como ela já existe, já 117 

atua,apenas estaria agregando mais vidas aos seus planos. Essa segurança é que faz 118 

com que tenhamos mais segurança, quanto ao real potencial de efetivação deste 119 

plano. Quanto à chamada pública, não será publicada a portaria como um todo, por 120 

questões inclusive orçamentárias, mas as Administradoras interessadas retirarão a 121 

portaria e apresentarão o plano, que será analisado pela Diretoria e, a partir daí, se 122 

operacionaliza o início dos trabalhos”. O Conselheiro Cláudio Luis Martinewski 123 

aproveita para perguntar quantas administradoras de benefícios e quantas operadoras 124 

de Plano Odontológico, existem no País. O Chefe de Gabinete Cassius Antonio da 125 
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Rosa responde: “As operadoras são apenas odontológicas. A A.N.S. cuida da parte 126 

odontológia e hospitalar. A administradora não pode ter operadora. Ela faz apenas a 127 

gestão de planos. Sempre atrelado a uma operadora, inclusive a própria norma da 128 

A.N.S. Ela proíbe que uma administradora tenha sociedade ou gestão de uma 129 

operadora, para ele poder fazer o papel de gestão. Em caso de inadimplência dos 130 

planos por adesão, a responsabilidade fica com a administradora e, se fosse 131 

contratado direto a operadora, ficaria com o IPE. O custo operacional de uma 132 

operadora é de 30%, independente se há ou não administradora. Se tiver uma 133 

administradora, o custeio dela fica dentro destes 30%. Quem paga a administradora é a 134 

operadora. Portanto, o débito em folha será depositado na conta da administradora e 135 

esta fará o repasse. O Conselheiro Cláudio Luis Martinewski continua perguntando: 136 

“Instalado o Plano IPE-Odonto, se o segurado vier aqui no IPE para ser atendido, se 137 

dirigir ao setor competente com a mensalidade de R$ 20,00, aí a operadora que vai 138 

contratar o serviço diz que o lhe ela está recebendo não é suficiente para o tratamento 139 

desejado. O Plano de Assistência vai se dirigir ao IPE ou a Administradora de 140 

benefícios para tentar aumentar o valor?” O Chefe de Gabinete, Cassius Antonio da 141 

Rosa, responde: “Todo o aumento no contrato está explícito que deve haver a anuência 142 

do IPE. O IPE vai ter que aprovar o valor final ao segurado. Como que se dá essa 143 

relação é entre as operadoras e a administradora. Foi mencionado também, pelo Chefe 144 

de Gabinete, que será colocado nos canais de divulgação a disponibilidade do 145 

Credenciamento do IPE-Odonto ao associado e, se tiver algum custo financeiro, será 146 

repassado para a administradora.  Colocou, também, que toda e qualquer alteração 147 

que houver na Legislação o Plano vai acompanhar. O Presidente Conselheiro, Fábio 148 

Duarte Fernandes, agradece a presença do Chefe de Gabinete, Cassius Antonio da 149 

Rosa, e, de imediato, passa a palavra para os Conselheiros, que debatem sobre o 150 

assunto aprofundando a análise do Processo. O Conselheiro Paulo Renato Pereira 151 

Lima pediu vista do Processo, para analisar melhor a fim de ter maior segurança na 152 

hora de votar. Logo após, o Presidente Conselheiro Fábio Duarte Fernandes fez um 153 

breve relato de sua visita á Câmara Municipal de Porto Alegre, com o Conselheiro 154 

Sylvio Nogueira Pinto Junior, sendo que a Presidente da Câmara ratificou o envio do 155 

Ofício enviado ao Conselho. Encaminhamento: Distribuição da Resolução nº 347/04 e 156 
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nº 329/04. Enviar Ofício à Presidência, solicitando esclarecimentos sobre convênio do 157 

IPE, com a empresa Andrade Gutierrez S/A e o Sport Club Internacional.  VII) Pauta da 158 

próxima sessão: Indicação dos nomes, por parte das representações classistas, para 159 

a Diretoria de Previdência. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo 160 

Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 10 minutos. Da qual, para 161 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 162 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo 163 

Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 164 

 165 

                Sala Augusto de Carvalho, 30 de novembro de 2011.   166 

 167 

 168 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 169 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     170 

 171 

 172 

 173 


