
 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 4 

FLS.70                                                                        

 
70 
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                               ATA 330ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 30 minutos, na 2 

sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo 3 

andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, 4 

realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 5 

Conselheiro, Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 7 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 8 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia Bacelar Rita, 9 

Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo 11 

Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas 12 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 13 

parte da presente ata. II) Ausências com prévia comunicação: Fábio Duarte 14 

Fernandes e Luís Antônio Costa da Silva. III) Leitura e aprovação da ata da 15 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois 16 

de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 17 

IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 18 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: O 19 

Presidente Heriberto Roos Maciel passou a palavra para o Diretor Dr. Antônio de 20 

Pádua Vargas Alves, que fez um levantamento junto ao Conselho Deliberativo dos 21 

últimos acontecimentos envolvendo as Entidades Médicas e o Ipê-Saúde, no que se 22 

refere aos processos de remuneração, reajustes e outras pautas com os prestadores. 23 

O Assessor José Paulo Leal colocou que, no dia 24/05/2013, a Diretoria de Saúde 24 

recebeu do 3º Cartório de Registro de Títulos, Documentos e de Pessoas Jurídicas 25 

uma Notificação Extra-Judicial protocolada pela Federação das Santas Casas e 26 

Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do RS. Relatou, assim, alguns 27 

pontos de pauta que foram solicitados na notificação, que seguem: 1) Pagamento de 28 

Glosas de 2005 a 2009 reclamadas nos termos da Portaria nº 150, de 23 de setembro 29 

de 2010; 2) Implementação de procedimentos para apresentação de recursos de 30 

glosas efetivadas a partir de 01 de janeiro de 2010; 3) Cumprimento de acordo, firmado 31 
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com o IPE em 10 de agosto de 2011, sobre o modelo de remuneração de 32 

medicamentos de uso restrito em hospitais e clínicas; 4) Implementação da 33 

Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM; 5) 34 

Revogação de portarias; 6) Reajustes de consultas, procedimentos e demais itens que 35 

compõem a Tabela IPERGS desde 2011. O Assessor José Paulo Leal continuou 36 

destacando que, atendendo à solicitação das Entidades Médicas, foram tomadas as 37 

seguintes providências: a contar de 01 de setembro de 2013, liberar a rotina eletrônica 38 

de recursos de glosas do período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2009, 39 

aos prestadores que atenderem ao disposto na Portaria IPE nº 150/2010, conforme 40 

consta no Expediente nº 22.837-24.42/10-5; a partir de 01 de novembro de 2013, 41 

deverá ser disponibilizada a rotina eletrônica de recursos de glosas apuradas a partir 42 

de 01 de janeiro de 2012; a partir de 01 de janeiro de 2014, serão adotadas as 43 

providências necessárias para implantação da CBHPH. Quanto à suspensão de 44 

Portarias e Ordens de Serviços, destacou que, segundo parecer da PGE, juridicamente 45 

não há o que reavaliar nas Portarias e Ordens de Serviços, salvo alguns ajustes que 46 

podem decorrer da aplicação das mesmas. Em relação ao reajustes de tabelas, disse 47 

que o cenário atual do orçamento de 2013 inviabiliza qualquer reajuste de tabelas. O 48 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima sugeriu que o Instituto de Previdência busque 49 

um acordo de cooperação técnica com a UFRGS, para desenvolver uma base de 50 

banco de dados, aplicada à realidade do Instituto. A Conselheira Daniela Fabiana 51 

Peretti questiona sobre a implantação da CBHPM, para janeiro de 2014, tendo em vista 52 

que diariamente o CPERS/Sindicato é questionado sobre procedimentos e exames que 53 

o IPE não vem cobrindo, citando como exemplo a manotomia, exame menos evasivo 54 

que facilita o retorno da mulher o mais rápido possível ao trabalho. Dessa forma, 55 

questiona quais são os procedimentos que serão implantados, se vai passar pelo 56 

Conselho Deliberativo até dezembro de 2013 e quais procedimentos serão aprovados. 57 

Defendeu ser fundamental o acesso ao Conselho para aprovação. Questionou 58 

também, o Fundo FAS, que tem expectativa de fechar positivo em 50 milhões no ano 59 

de 2013, sendo que o IPE-Saúde aponta déficit de 148 milhões.  O Assessor José 60 

Paulo Leal falou que estão sendo tomadas as providências necessárias para esta 61 

implementação, destacando que há muitos procedimentos que já estão sendo feitos e 62 
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que outros ainda serão incluídos, mas que a inclusão ou não, vai passar pela 63 

apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo. Quanto ao orçamento de 2013 do 64 

IPE-Saúde, destacou que o mesmo deverá ser suplementado na ordem de R$ 148,5 65 

milhões para honrarmos os compromissos ordinários deste exercício. Assim, nas 66 

condições orçamentárias atuais, não existe a possibilidade de reajuste imediato de 67 

tabelas. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima solicitou à Diretoria Médica que 68 

deixe bem claro que existe um trabalho sendo feito para ampliar as coberturas com 69 

uma nova versão da Resolução nº 21, como ocorreu na ocasião dos contratos que 70 

culminou com a Resolução nº 37, sendo que a mesma usa como parâmetro a CBHPM, 71 

em ampliar o número de coberturas e não a plenitude da CBHPM. O Assessor José 72 

Paulo Leal lembrou que muitos dos procedimentos que estão na tabela já estão sendo 73 

autorizados, mas concordou com o Conselheiro na sua posição. Logo após, a 74 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti sugeriu que o ponto de pauta da próxima sessão 75 

incluísse o debate acerca do pecúlio, salientando já ter ido ao setor pedir 76 

esclarecimentos sobre o mesmo, no qual lhe foi informado que o pecúlio não tem 77 

reajuste devido a um Decreto, não havendo o que fazer a não ser cancelar o desconto. 78 

VII) Pauta da próxima sessão: Debate referente ao pecúlio. VIII) Encerramento: 79 

Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 80 

horas e 35 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 81 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 82 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 83 

                           Sala Augusto de Carvalho, 03 de julho de 2013.   84 

               85 

                 Eliana Alves Maboni,                             Heriberto Roos Maciel, 86 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     87 
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