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                                              ATA 347ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos seis dias do mês de novembro 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 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, Maís Kristina Anunciata Zanela Menegat, Secretária substituta do Conselho. I) 7 

Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 8 

sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Heriberto Roos Maciel, Kátia 9 

Terraciano Moraes, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias, Paulo 10 

Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Cláudia 11 

Bacelar Rita foi substituída por seu suplente, Luís Fernando Alves da Silva. 12 

Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 13 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências com prévia 14 

comunicação: Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti, Fábio Duarte 15 

Fernandes e Iria Salton Rotunno. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 16 

anterior: Não houve leitura da ata da sessão anterior. IV) Correspondências 17 

Recebidas: Encaminhamento GP nº 174/2013, resposta à Diligência nº 01/2013; Ofício 18 

GP nº 154/2013, convite para participação do 1º Congresso Brasileiro de RPPS; 19 

Encaminhamento GP nº 175/2013, Informação nº 004/2013, resposta ao Ofício CD nº 20 

18/2013; Encaminhamento GP nº 169/2013, resposta DAF, conforme solicitação do 21 

Ofício CD nº 19/2013. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências 22 

expedidas. VI) Pauta: Dando continuidade à sessão, o Presidente Heriberto Roos 23 

Maciel passou a palavra para o Assessor José Paulo Leal, para que o mesmo fizesse 24 

uma explanação acerca da Proposta de alteração das Leis Complementares nº 25 

12.066\04 e nº 12.134\04. O Assessor destacou que a discussão começou em relação 26 

à facultatividade do plano, ou seja, o fato de segurado poder entrar ou sair do plano na 27 

hora em que desejar, causando uma instabilidade atuarial ao sistema. O Assessor 28 

relatou que houve o entendimento da Diretoria de Saúde, juntamente com as 29 

entidades, de estudar e melhorar o Projeto de Lei nº 389, destacando as dificuldades 30 

da aplicação da Lei nº 12.066/04 e da Lei nº 12.134/04, contemplando assim, dentro de 31 
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uma norma, nova regulamentação necessária. Revelou outra preocupação com os 32 

projetos que tramitam na Assembleia Legislativa, como por exemplo, inclusão de uma 33 

categoria nova, sendo que falta a preocupação com a sustentabilidade do sistema. Em 34 

relação ao PAC, destacou que houve uma concordância de colocar alguns 35 

regramentos mínimos, sendo que o PAMES igualmente foi contemplado com os 36 

regramentos mínimos do reembolso. Destacou que, na Lei nº 12.134/04, foi 37 

consolidado tudo o que se entendia por plano de benefícios do IPE-Saúde, no primeiro 38 

capítulo da proposta de unificação das Leis, e a segunda parte foi tratado como plano 39 

de financiamento do sistema, consistindo esta, hoje na Lei nº 12.066\04.  Asseverou 40 

que na essência a proposta passa pelo cálculo atuarial em todas as situações e que o 41 

IPE-Saúde tem que sobreviver com suas próprias receitas, sendo necessário passar 42 

por uma elaboração da proposta orçamentária anual, respeitando prioritariamente o 43 

cálculo atuarial. O Assessor Paulo Leal ainda destacou que a contribuição que está 44 

definida em Lei, no percentual de 3,1% do segurado principal, também será no mesmo 45 

sistema, sendo que quando foi definida esta contribuição o IPE não pagava PASEP 46 

nem contribuição patronal (INSS). Falou em relação à sinistralidade, que é o limite que 47 

pode ser comprometido da receita, podendo a partir disso ser definido o orçamento. Em 48 

relação à contratualização com Prefeituras, a proposta é que anualmente sejam feitos 49 

os cálculos atuariais com as Prefeituras, informando-as a tempo para que elas possam 50 

contemplar os seus orçamentos, da mesma forma em relação aos outros planos (PAC 51 

e PAMES). Dentro do orçamento registrou ainda, que na tabela de cobertura 52 

assistencial deverão ser definidos os limites de cobertura, sendo estabelecida assim a 53 

previsão orçamentária para cada procedimento. Destacou que dentro dos estudos 54 

existe a proposta de que haja a participação formal das entidades de classe no Grupo 55 

Paritário. Os Conselheiros da bancada da FESSERGS fizeram algumas colocações em 56 

relação à importância de um Plano Anual de Investimentos na área de saúde e também 57 

de um Assessor, ligado ao Conselho Deliberativo, para auxiliar junto às questões 58 

relacionadas ao Grupo Paritário. Destacaram também a questão dos Portuários de Rio 59 

Grande, que perderam o prazo para credenciamento, sendo que agora estão 60 

recorrendo via Assembleia Legislativa. O Assessor Paulo Leal respondeu que, quanto 61 

às considerações feitas pelos Conselheiros da FESSERGS, Márcia Elisa Pereira 62 
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Trindade e Paulo Renato Pereira Lima, em relação ao Plano Anual de Investimentos, 63 

existe uma preocupação no sentido das aplicações dos recursos financeiros do Fundo 64 

e da gestão das receitas, não só das despesas; em relação ao Grupo Paritário, disse 65 

que a novidade em torno da Lei é as entidades classistas fazerem parte do Grupo 66 

Paritário; quanto à formatação não vê nenhum problema; quanto à falta de clareza na 67 

redação do Artigo 15º, o texto será revisto. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima 68 

insistiu que o texto deve prever a regulamentação dos investimentos dos recursos do 69 

FAS, e que seus ativos constituem um Fundo legalmente constituído e não um plano 70 

estratégico de investimentos.  O Presidente Heriberto Roos Maciel citou a Lei nº 71 

12.134/04 em relação ao plano de benefícios que estará dependendo de cálculo 72 

atuarial, sinalizando que o plano de coberturas depende da questão orçamentária e, 73 

sabendo-se que existem pendências nas contas de 2013, perguntou como ficará a 74 

questão orçamentária para 2014. O Assessor Paulo Leal disse que existe a 75 

necessidade de equilíbrio nestas contas, tanto de benefícios quanto no aspecto 76 

financeiro, de modo que, se não foi feito anteriormente, que se faça a partir de agora. 77 

Em relação aos estudos referentes à contribuição da alíquota de 3.1% do segurado 78 

principal, o Presidente perguntou qual a origem destes estudos e qual o valor projetado 79 

neste cenário. O Assessor Paulo Leal respondeu que, quanto à origem em 2004, deve 80 

ter sido feito um cálculo atuarial para se chegar ao percentual de 3.1%, ressaltando que 81 

hoje existe um acompanhamento em relação às receitas e às despesas. Houve uma 82 

discussão acerca do déficit orçamentário referente ao ano 2013 e 2014. O Presidente 83 

Heriberto Roos Maciel ainda perguntou se os cálculos atuariais serão possíveis de 84 

serem feitos com a nova equipe que será nomeada a partir do recente concurso 85 

público. O Assessor Paulo Leal respondeu que acredita que sim.  Quanto à fala do 86 

Assessor Paulo Leal em relação à necessidade de cálculos atuariais para previsão 87 

orçamentária das Prefeituras, o Presidente lembrou que a previsão orçamentária para 88 

2014 já está pronta, portanto perguntou se seria projetado a partir de agora para 2015. 89 

O Assessor Paulo Leal respondeu que a proposta que está sendo feita neste sentido é 90 

que se tenha como rotina anual que todos os contratos sejam recalculados e aqueles 91 

municípios, que precisam revisar suas previsões orçamentárias, o façam de acordo 92 

com o cronograma que o Instituto está propondo. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto 93 



 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 4 

FLS.176                                

 

176 

 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

Júnior destacou a necessidade e possibilidade da contratação de mais médicos na 94 

área de saúde para controlar a parte financeira. O Conselheiro Marcio Antonio Farias 95 

agradeceu a presença do Assessor Paulo Leal e destacou a sua posição, da 96 

Assembleia Legislativa e do Sindicato ao qual é associado, dizendo que a função para 97 

a qual o IPE foi fundado, previdência e saúde, objetiva atender os funcionários públicos 98 

estaduais e, a partir daí se tudo correr dentro da previsão orçamentária, agregar mais 99 

segurados. O Conselheiro perguntou ainda se todos os poderes e Ministério Público 100 

estão repassando para o IPE a sua contribuição previdenciária. O Conselheiro Paulo 101 

Renato Pereira Lima questiona que se o Assessor Paulo Leal já tem um estudo 102 

dimensionando as receitas, qual é o tamanho estimado para a nova Resolução nº 103 

21/09 e o instrumento legal que normativa todo os gastos da mesma. O Conselheiro 104 

destacou, em relação aos médicos, que o mais indicado seria ter uma junta médica 105 

para análise detalhada de todos os casos. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade 106 

questionou a redação do Projeto de Lei, no sentido se era estendida a contratualização 107 

a servidores de outros Estados ou se tratava do atendimento dos segurados em outros 108 

Estados, mediante convênio.  O Assessor Paulo Leal iniciou respondendo que quanto à 109 

pergunta da Conselheira Márcia, precisa se apropriar mais em relação ao assunto, 110 

continuando a resposta dos questionamentos pela Lei nº 347, sinalizando que ela não 111 

chega a sofrer alteração. Em relação à Resolução nº 21/09, reforça que a proposta 112 

para reestruturação da Lei desenha a estruturação para a Resolução nº 21/09. 113 

Retomando a questão dos investimentos, torna a dizer que o IPE deve fazer gestão 114 

das suas receitas, sendo a receita principal, tratada com cálculo atuarial, a receita 115 

financeira passa a ser tratada com um plano de investimentos, merecendo também as 116 

outras receitas uma atenção especial. Destacou, em relação aos contratos, a ação de 117 

aproximação do PGQP. Quanto aos atestados de saúde, disse que a saúde irá se 118 

reunir e trazer para o Conselho Deliberativo uma proposta.  Em relação à patronal, 119 

como resposta geral disse que o Poder Executivo devia o mês de setembro, não 120 

sabendo dizer se este débito está pago ou não e que o repasse patronal sobre 121 

pensionistas do Poder Executivo não está sendo feito. Em relação aos outros poderes, 122 

também destacou que não está sendo repassada a patronal sobre os pensionistas. 123 

Disse que o Tribunal de Contas esteve no IPERGS e que deve ser aguardado o 124 
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parecer do Tribunal para ser tomada a atitude necessária.  Em relação às colocações 125 

do Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior, o Assessor disse que a falta de pessoal é 126 

muito grande, não só de médicos, mas de outros especialistas. Disse que o Concurso 127 

Público vai melhorar a situação atual, mas mesmo assim irá faltar pessoal na área do 128 

IPE-Saúde. O Presidente Heriberto Roos Maciel agradeceu a presença do Assessor 129 

Paulo Leal, destacando sua disponibilidade em relação aos esclarecimentos prestados. 130 

Nos Assuntos de Ordem Geral, o Presidente Heriberto Roos leu o Ofício GP nº 131 

154/2013, que trata do convite para participação no 1° Congresso Brasileiro de RPPS, 132 

sendo que devido a compromissos na agenda dos Conselheiros, no momento não 133 

poderão participar, ficou deliberado convidar o suplente dos mesmos.  O Presidente leu 134 

o Encaminhamento GP nº 174/2013, que trata da resposta à diligência nº 01/2013, 135 

destacando que a Comissão irá se reunir para avaliar as respostas, trazendo a matéria 136 

para ser pautada na próxima semana. Em relação ao Ofício nº 169/2013, que se refere 137 

à carteira de pecúlios, o mesmo foi encaminhado aos proponentes Conselheira Daniela 138 

Fabiana Peretti e ao Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, para análise da resposta. 139 

Em relação ao encaminhamento GP nº 175/2013, que trata sobre a informação nº 140 

04/2013 da Diretoria de Saúde, sobre Fundo de Assistência a Saúde, foi encaminhado 141 

à proponente Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade e a todos os Conselheiros que 142 

se fizerem interessados.  VII) Pauta da Próxima Sessão: Contratualização com 143 

Municípios a partir da resposta da Presidência da diligência nº 01/2013; debate sobre a 144 

insuficiência de peritos médicos na área de saúde do Instituto. VIII) Encerramento: 145 

Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 146 

horas e 35 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 147 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Maís Kristina 148 

Anunciata Zanela Menegat, Secretária substituta do Conselho, e pelo Senhor 149 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 150 

 151 

 152 

                              Sala Augusto de Carvalho, 06 de novembro de 2013.   153 

               154 
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  Maís Kristina A. Z. Menegat,                            Heriberto Roos Maciel, 156 

Secretária substituta do Conselho.              Presidente do Conselho. 157 

  158 

  159 
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