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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                              ATA 342ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 15 2 

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

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

RS realizou-se a terceira 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 

Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria 10 

Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias, 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: Cláudio Luís 14 

Martinewski e Fábio Duarte Fernandes. III) Leitura e aprovação das atas das 15 

sessões anteriores: Não foi lida a ata da sessão anterior. IV) Correspondências 16 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências 17 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando continuidade à 18 

sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel deu as boas-vindas ao Diretor-Presidente 19 

do IPERGS, Sr. Valter Morigi, e ao Diretor de Saúde, Sr. Antonio de Pádua Vargas 20 

Alves, passando de imediato a palavra para o Presidente do Instituto. O Presidente 21 

Valter Morigi fez um relato da situação financeira do IPE-Saúde, salientando que a 22 

situação é “delicada, mas não catastrófica”. Discorreu que se torna delicada devido à 23 

inflação hospitalar, destacando dois pontos principais: os medicamentos e as 24 

demandas de processos que chegam para cumprimento judicial. Destacou o termo de 25 

parceria que está sendo feito com a Sefaz-RS, para a realização de um trabalho 26 

denominado precificação, o qual irá disponibilizar através da nota fiscal eletrônica o 27 

valor dos medicamentos, possibilitando ao Instituto autorizar uma tabela para 28 

pagamento, com valores acessíveis, considerando o mesmo processo ativo da 29 

medicação. Ressaltou o pagamento de PASEP, INSS, além dos decorrentes da dívida, 30 

bem como despesas administrativas do Plano. O Diretor-Presidente do Instituto, Sr. 31 
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Valter Morigi, destacou o cronograma de reuniões que está sendo mantido com a 32 

Secretaria da Fazenda para liberação da parte orçamentária, com relação ao 33 

fechamento das contas de 2013 (cobertura do déficit que é projetado em torno de R$ 34 

190 milhões). Relatou que o repasse da Secretaria da Fazenda está em dia e que a 35 

previsão para 2014 demanda grandes ações relacionadas à diminuição de gastos, 36 

destacando a auditoria eletrônica, precificação dos medicamentos e o controle da 37 

proliferação dos exames, bem como ações referentes ao pagamento dos pensionistas, 38 

renegociações de dívidas e novos convênios com Prefeituras, salientando que será 39 

feita uma proposta para as Prefeituras para pagamento da dívida, na impossibilidade 40 

exclusão do Plano, permitindo assim o ingresso de novas Prefeituras com possibilidade 41 

de manter o contrato firmado.  Em referência à tabela CBHPM, o Diretor-Presidente 42 

Valter Morigi observou que existe uma cobrança dos médicos em relação à 43 

implementação da tabela, o que implicará em mais gastos para o Instituto, reforçando a 44 

inviabilidade do cumprimento total da mesma. O Presidente do Instituto reforçou que há 45 

perspectivas para solucionar o problema do IPE-Saúde, destacando como positivo o 46 

ingresso de novos servidores no IPE. O Diretor Antonio de Pádua reforçou as palavras 47 

do Presidente Valter Morigi, asseverou que a Diretoria Executiva possui um diagnóstico 48 

completo da gestão do Plano IPE-Saúde, reafirmou sua preocupação em relação à 49 

situação financeira do IPE-Saúde e sugeriu ações conjuntas, bem como pediu ao 50 

Conselho Deliberativo apoio para solucionar o problema. Após, a palavra ficou à 51 

disposição dos Conselheiros, que fizeram várias perguntas ao Diretor-Presidente do 52 

Instituto. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita questionou se a Direção do Instituto tem 53 

contabilizado os números do montante que se economizará com as ações propostas. O 54 

Diretor-Presidente respondeu que sim. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade 55 

questionou o Presidente do Instituto sobre como está sendo feito o pagamento dos 56 

pensionistas, se envolve todos os poderes e qual o período da dívida. O Diretor-57 

Presidente respondeu que o pagamento dos pensionistas é a parte patronal e também 58 

dos outros poderes, salientando que o período da dívida está promissor, isto é, com 59 

possibilidades de pagamento, destacando que houve uma renegociação da dívida 60 

anterior ao FAS. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes perguntou sobre os termos do 61 

acordo firmado entre o IPE e o Grupo Paritário, relativo ao pagamento das glosas. O 62 
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Diretor respondeu que as negociações com o Grupo Paritário estão sendo feitas, 63 

considerando também os períodos anteriores a 2011, sendo que para começar a 64 

receber o Grupo Paritário precisa assinar o Termo de Reconhecimento da 65 

Renegociação da Dívida. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti questionou se existe a 66 

possibilidade de se ingressar no ano de 2014, de modo deficitário em relação aos 67 

recursos do FAS. O Diretor do Instituto respondeu que não, destacando que o 68 

orçamento encaminhado para o próximo ano foi bem maior do que o deste ano. A 69 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti perguntou da possibilidade de manter o Plano de 70 

trabalho para a implementação de alguns procedimentos da Tabela CBHPM, para 71 

janeiro de 2014. O Presidente Valter Morigi respondeu que existe um calendário para 72 

implementação da CBHPM, que está sendo mantido, portanto é importante ter a noção 73 

de qual a abrangência que se pode dar para a implementação da Tabela, respeitando 74 

os limites financeiros do IPE-Saúde. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti ainda 75 

enfatizou a situação dos contratos deficitários, destacando como positiva a fala do 76 

Presidente do Instituto em relação à tomada de atitude para o problema e asseverou 77 

que vai levar para o CPERS/Sindicato, entidade que representa o encaminhamento da 78 

Direção Executiva, com a expectativa de que realmente aconteça. Continuando a sua 79 

fala, a Conselheira relatou a Audiência Pública que está acontecendo na Cidade de 80 

Montenegro, no Hospital da Unimed, destacando que em vários Municípios não existe 81 

pronto-atendimento nos hospitais pelo IPE. O Diretor de Saúde, Antonio de Pádua, 82 

respondeu que esteve presente em várias reuniões com o Presidente da Unimed, o 83 

qual salientou a preocupação com o cumprimento do contrato global, se referindo 84 

principalmente à questão dos anestesistas e dos médicos especialistas quando 85 

chamados para atender na emergência. Devido a estes fatos, ficou acordado que será 86 

feito um novo contrato com o Hospital de Montenegro, no qual será excluída a 87 

anestesia e a emergência, passando os casos de emergência para o Hospital Geral de 88 

Montenegro. Neste momento a Conselheira Daniela Fabiana Peretti manifestou sua 89 

preocupação no sentido de que toda a população daquela região estava sendo 90 

desamparada pela falta de cobertura dos anestesistas e do atendimento de 91 

emergência. O Diretor Antônio de Pádua ainda frisou que este acordo é provisório, mas 92 

que na semana que vem o Instituto terá nova reunião com o Grupo Paritário para tratar 93 
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da questão dos medicamentos, bem como das taxas de diária e de UTI hospitalar. O 94 

Diretor de Saúde destacou que, após todas estas negociações, pode haver um acordo, 95 

ficando conveniente para o Hospital de Montenegro atender pacientes do IPE.  Quanto 96 

ao atendimento ao Município de Guaíba, o Diretor de Saúde aduziu que a Unimed irá 97 

decidir o futuro do Hospital de Guaíba, podendo haver um investimento no Hospital ou 98 

a abertura de licitação para venda do mesmo. O Conselheiro Marcio Antonio Farias 99 

registrou sua preocupação em relação ao pagamento dos medicamentos hospitalares, 100 

caso o hospital não tenha o medicamento autorizado pelo IPE. O Diretor Antônio de 101 

Pádua justificou que o usuário não irá pagar nenhum valor a mais pela medicação, mas 102 

sim o hospital, que terá que observar a tabela dos medicamentos autorizados pelo IPE 103 

para usar nos pacientes internados. O Conselheiro Marcio Antonio Farias ainda 104 

recomendou o corte dos usuários que não pagam o Plano e sugeriu que se faça uma 105 

avaliação financeira e atuarial, com fim de priorizar  os servidores estaduais e seus 106 

dependentes e, só após ter comprovado recursos financeiros, se possa pensar na 107 

inclusão de outros beneficiários facultativos. Perguntou ainda, para o Diretor-Presidente 108 

do Instituto, se o mesmo está inteirado acerca dos PLCs que tramitam na Assembleia 109 

Legislativa referentes ao IPERGS. O Presidente respondeu que sim, destacando que o 110 

Instituto já se manifestou contra, devido ao cálculo atuarial e as condições da rede em 111 

relação a alguns PLCs. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima destacou que o 112 

Tribunal de Contas do Estado, mediante seus auditores, apontou uma série de 113 

irregularidades e providências que deveriam ser adotadas com relação às contas do 114 

FAS, perguntado se este pagamento é um acerto de dívidas que o Executivo tem com 115 

os servidores. O Diretor-Presidente Valter Morigi respondeu que não, e sim do Parecer 116 

que avaliou as contas no ano 2012. Esclareceu que o repasse feito pela Secretaria da 117 

Fazenda, em relação às contribuições, está em dia, sendo que o que está sendo 118 

discutido são algumas negociações históricas, como as Patronais. O Conselheiro Paulo 119 

Renato Pereira Lima enfatizou que a cobertura dos procedimentos médicos 120 

hospitalares no IPE é normatizada por Resolução, atualmente a de nº 21/2008 e que as 121 

expectativas sobre a CBHPM serão objeto de nova Resolução e perguntou quais as 122 

ações que estão sendo tomadas em relação à questão das carências e das 123 

dependências cruzadas. Lembrou, ademais, que o PLC nº 389/2009, que trata deste 124 
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assunto, foi criado pelo Conselho Deliberativo. O Diretor-Presidente Valter Morigi 125 

destacou que até a semana passada a Direção Executiva do Instituto estava reunida 126 

estudando e sugerindo alterações referentes ao PLC nº 389/2009, sendo que o 127 

próximo passo é encaminhar para o conhecimento do Conselho Deliberativo e, logo 128 

após aprovação, será encaminhado para a Assembleia Legislativa. Em relação à 129 

pergunta referente aos recursos do FAS, feita pelo Conselheiro, o Diretor-Presidente 130 

destacou que no final do ano ainda não estará com saldo zerado.  O Conselheiro 131 

relatou sua preocupação com relação aos convênios com prefeituras e câmaras 132 

municipais, enfatizando que a resistência do Conselho Deliberativo se deve ao fato da 133 

inexistência de um cálculo atuarial, para demonstrar a capacidade da rede, pois a 134 

mesma hoje já apresenta sérios problemas no atendimento ao usuário, sugerindo o 135 

assunto como pauta com o Grupo Paritário. A Conselheira Claudia Bacelar Rita 136 

questionou o Presidente do Instituto em relação às dificuldades financeiras do FAS e se 137 

existe possibilidade de reverter esta situação no ano de 2014. O Presidente Valter 138 

Morigi salientou que a questão da rede deve ser resolvida e, para este intuito, será 139 

necessária a elaboração de estudo atuarial, lembrando que o problema da rede não é 140 

só do Plano do IPE. Quanto o questionamento da Conselheira Cláudia Bacelar Rita, 141 

mencionou que existem várias ações, já citadas anteriormente, que serão tomadas 142 

visando ao início da resolução do problema do FAS. Destacou que a entrada de novos 143 

servidores através do Concurso Público do IPERGS irá auxiliar neste trabalho, 144 

existindo a previsão de se reverter a situação financeira do FAS para favorável no início 145 

do ano de 2014. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade também expôs sua 146 

preocupação em relação à rede hospitalar, perguntando se existe uma preocupação 147 

referente ao atendimento regionalizado mediante centros de referência. O Diretor 148 

Antonio de Pádua citou o convênio firmado com o Hospital Regina, de Novo Hamburgo, 149 

que ficará como referência na região, e outros hospitais da região, sendo que cada um 150 

terá uma especialização. A Conselheira Iria Salton Rotunno enfatizou para o Presidente 151 

Valter Morigi que este Conselho tem consciência da complexidade da situação do IPE-152 

Saúde, se colocando à disposição, juntamente com o Conselho Deliberativo, para 153 

encontrar soluções para o problema, em um trabalho conjunto com a Direção do 154 

Instituto. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima reforçou a sua preocupação em 155 
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relação ao IPE-Saúde e solicitou que o Presidente Sr. Valter Morigi destaque ações 156 

imediatas e seus prazos para resolver e equilibrar as contas do FAS. A Conselheira 157 

Daniela Fabiana Peretti registrou novamente sua preocupação com o Plano de Saúde-158 

PAS, plano este parasita do IPE, solicitando que a Direção do Instituto encaminhe as 159 

devidas providências. O Diretor de Saúde destacou que o Saúde-PAS é uma empresa 160 

privada que infelizmente sobrevive à custa do IPE. Acrescentou que o IPE não 161 

compactua com estas atitudes, mas que se o IPE conseguir atender as necessidades 162 

do segurado ele não fará outras opções. O Presidente do Conselho Deliberativo 163 

Heriberto Roos Maciel agradeceu a presença do Diretor-Presidente do Instituto, Sr. 164 

Valter Morigi, e do Diretor de Saúde, Sr. Antonio de Pádua, que de forma ponderada 165 

responderam a todos os questionamentos dos Conselheiros. Revelou que o Conselho 166 

Deliberativo continua preocupado com a saúde financeira do IPE-Saúde, mas ao 167 

mesmo tempo acreditando que existem soluções favoráveis para amenizar o problema, 168 

destacando como exemplo o PLC nº 389/2009. O Presidente do Instituto, Sr. Valter 169 

Morigi, asseverou que tem uma visão otimista, já prevista para o início de 2014, pois 170 

são várias ações que irão somar para auxiliar no problema do FAS, destacando que o 171 

Instituto tem uma conjugação de esforços possíveis para enfretamento da situação. O 172 

Diretor-Presidente Valter Morigi agradeceu a oportunidade de prestar esclarecimentos 173 

e se colocou à disposição do Conselho Deliberativo. Nos Assuntos de Ordem Geral, o 174 

Presidente Heriberto Roos Maciel apresentou aos Conselheiros o Ofício nº 17/2013, 175 

elaborado pela Comissão de Estudos da Resolução nº 12/2011, enfatizando que o 176 

atendimento a estas diligências é essencial para a superação da Resolução nº 177 

12/2011.  O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima ressaltou ter recebido um e-mail 178 

da AGIP, informando sobre o curso do CPA-10. Ficou combinado com os Conselheiros 179 

oficiar a Direção do Instituto pedindo esclarecimentos em relação ao curso, em especial 180 

ao custo referente ao mesmo, incluindo o transporte e a realização das provas. A 181 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti requereu que seja oficiada a Direção do Instituto, 182 

solicitando as normas e/ou regulamento jurídico que prevê um prazo para a 183 

apresentação de exames médicos após consulta, não sendo necessário o pagamento 184 

da mesma, o que foi aceito pelos Conselheiros presentes. VII) Pauta da próxima 185 

sessão: Avaliação da visita da Direção Executiva do IPERGS. VIII) Encerramento: 186 
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Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 187 

horas e 20 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 188 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 189 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 190 

 191 

 192 

                              Sala Augusto de Carvalho, 25 de setembro de 2013.   193 

               194 

 195 

 196 

                  Eliana Alves Maboni,                             Heriberto Roos Maciel, 197 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     198 
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 201 


