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                                  ATA 366ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 16 horas e 15 minutos, 2 

na 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 terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro 5 

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

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 7 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença do 8 

Auditor-Fiscal da Receita Federal, Sr. José Paulo Leal; da Coordenadora da Setorial da 9 

CAGE, Sirlei Walenciuk; e do Auditor-Fiscal da Receita Federal, José Eduardo Brasil 10 

Silveira, todos convidados; bem como dos Conselheiros: Cláudio Luís Martinewski, 11 

Kátia Terraciano Moraes, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Iria 12 

Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima e 13 

Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por 14 

seu suplente, Luís Fernando Alves da Silva. O Conselheiro Marcio Antonio Farias foi 15 

substituído por sua suplente, Luciane Marques Uflacker Dornelles. Conforme 16 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 17 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: Vitamar Dutra dos 18 

Santos.  III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi lida a ata da 19 

sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 20 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. 21 

VI) Pauta: Dando inicio à Sessão, o Presidente passou a palavra para o Sr. José Paulo 22 

Leal, que informou não estar mais representando  o Instituto de Previdência e Saúde, 23 

bem como não estar trabalhando com este assunto específico na Secretaria da 24 

Fazenda, portanto, declarou estar, neste momento, falando por iniciativa própria, 25 

apenas em virtude de conhecer a matéria e se interessar na prestação de alguns 26 

esclarecimentos. Destacou que, para contribuir com o que foi dito no Relatório do 27 

Tribunal de Contas do Estado, fez uma análise de todos os capítulos, com suas 28 

devidas considerações. Iniciou esclarecendo que o Relatório abordou períodos 29 

anteriores a 2004, destacando que o conceito IPE-Saúde começou a valer a partir de 30 

julho de 2004. Salientou a dívida de 1990, apontada pelo Relatório, a qual chamou a 31 
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responsabilidade dos gestores a partir de 2004, lembrando que em 1990 não existia o 32 

IPE-Saúde. Prosseguiu tecendo as seguintes considerações referentes ao ponto “2.1 – 33 

Parâmetros Atuariais adotados na criação do IPE-Saúde: O estudo atuarial inicial”: a) 34 

não contemplou nenhuma previsão de revisão de tabelas de remuneração de 35 

prestadores, que estavam defasadas na época; b) não contemplou o crescimento da 36 

população e dependentes sem contribuição financeira; c) não estimou qualquer 37 

previsão de despesa por evolução tecnológica e do crescimento da quantidade de 38 

atendimentos; d) não considerou o crescimento de custos pelo envelhecimento da 39 

população; e) não estimou desligamentos; f) não contemplou resgate de dívidas; g) não 40 

analisou a situação dos contratos com prefeituras e outros; h) não contemplou 41 

pagamento de INSS e PASEP. Salientou que o TCE deixou de analisar esses 42 

aspectos, os quais são significativos. Destacou que o Relatório afirmou que haverá um 43 

aumento da idade média em 9 anos, defendendo que os gestores não podem ser 44 

responsabilizados por este evento. Quanto ao desligamento dos servidores do plano, 45 

disse não existir elementos que permitam afirmar isso com segurança. Em relação aos 46 

contratos com outras entidades, declarou que o TCE não avaliou o resultado geral da 47 

carteira. Ressaltou que, neste Relatório do TCE, o processo histórico e as mudanças 48 

daí decorrentes não foram consideradas. Em seguida, destacou as principais 49 

alterações ocorridas no IPE-Saúde que afetaram o equilíbrio econômico-financeiro: 1) 50 

Aumento da população protegida sem contribuição financeira; 2) Novas coberturas 51 

assistenciais (por exemplo: quimioterapia, radioterapia, cirurgia bariátrica); 3) 52 

Realinhamento de valores de remuneração de 2004, sendo que em 2004 já estavam 53 

defasadas as tabelas; 4) Volume de atendimentos; 5) Pagamento de Dívidas Passadas 54 

(INSS, PROCERGS, PASEP); 6) Curvas da Receita dissociada da Despesa, por força 55 

da Lei. Destacou a ocorrência de erro no Relatório, referente à evolução das Receitas e 56 

Despesas do IPE-Saúde, em que se apontou um déficit que não existiu, de forma que o 57 

que se verifica efetivamente é a existência de um superávit.  Na sequência, realizou 58 

análise do resultado orçamentário de 2004 a 2013: 1) Superavitário desde 2004 até 59 

2010, embora tenha o TCE dito que neste período houve déficit e superávit; 2) Em 60 

2011 e 2012, deficitários, todavia, os superávits anteriores suportaram; 3) Em 2013, 61 

novamente superavitário, com ajustes de transferências de receitas; 4) Na existência 62 
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do IPE-Saúde, de 2004 a 2013, houve um superávit acumulado de R$ 691,4 milhões 63 

em valores históricos; 5) O IPE-Saúde nunca solicitou ao Tesouro qualquer aporte 64 

extraordinário de recursos ou fez reajustes de alíquotas de contribuição; 6) Em 2014, é 65 

do conhecimento de todos a previsão de déficit, inclusive em audiência pública. 66 

Avançando, destacou a conclusão do TCE sobre a despesa. Sobre este tema, frisou 67 

que, no Relatório, os dados mostraram que o aumento das despesas do IPE-Saúde 68 

não decorreu da elevação do número de benefícios, portanto, se pode concluir que o 69 

aumento das despesas foi gerado pela elevação, acima da inflação, dos custos dos 70 

serviços médicos e/ou pelo acréscimo de serviços médicos ofertados. Em relação ao 71 

assunto, o Sr. José Paulo Leal proferiu as seguintes considerações: 1) Ignoram que 72 

houve um acréscimo de custos por conta do envelhecimento da população; 2) Ignoram 73 

que houve reajuste de tabelas que traziam defasagem anterior ao período de análise; 74 

3) Ignoram o pagamento de dívidas anteriores ao período de análise, bem como a 75 

incorporação de novas despesas tributárias; 4) Ignoram o quadro de pessoas atendidas 76 

efetivamente, sendo que este sim seria capaz de demonstrar se houve acréscimo na 77 

quantidade de pessoas atendidas e/ou variação de custos por pessoa efetivamente 78 

atendida. Quanto às Projeções do Déficit apresentadas no Relatório, o Sr. José Paulo 79 

Leal destacou em suas considerações o seguinte: 1) É preciso avaliar os ajustes 80 

estruturais do passado que não se repetirão, pois a metodologia proposta só é 81 

perfeitamente válida se houver linearidade forte no comportamento das variáveis, 82 

especialmente da despesa; 2) O quadro catastrófico, como foi posto, além do perigo do 83 

erro técnico pela simplificação metodológica e longevidade do prazo, só trouxe 84 

prejuízos morais ao sistema e sua gestão, inclusive instabilidade operacional; 3) Não 85 

traduziu o efeito sobre as contribuições dos segurados; 4) Não considerou 86 

aproveitamento de superávits orçamentários de exercícios anteriores; 5) Não 87 

considerou a aplicação dos art. 7º e 8º da Lei nº 12.134; 6) Não considerou os efeitos 88 

das dívidas com o INSS e PASEP; 7) As comparações com o PIB e com as despesas 89 

da Secretaria da Saúde carecem de rigor técnico. Quanto ao crédito do IPE-Saúde, nas 90 

suas considerações sublinhou: 1) Os arts. 7º e 8º da Lei nº 12.134 tratam da matéria de 91 

crédito pré-FAS (não foi analisado pelo TCE), sendo que o IPE-Saúde nunca usou esta 92 

faculdade legal; 2) o TCE não apontou os valores das dívidas com INSS e PASEP de 93 
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competências pré e pós/FAS; 3) O TCE não comparou a execução orçamentária com o 94 

saldo do fundo. Referente às glosas, frisou que existe um processo histórico da solução 95 

para glosas e destacou o que segue: 1) Ignoraram os ganhos com o procedimento 96 

implantado para glosas de 2004 a 2009; 2) Ignoraram as limitações de pessoal para 97 

revisão das glosas de recursos; 3) Ignoraram os volumes de operações de glosas. Na 98 

sequência, asseverou ter havido inconsistência nas Bases de Dados, de modo que, em 99 

princípio, as inconsistências são pertinentes e devem ser corrigidas pela Diretoria 100 

Administrativo-Financeira, sempre se devendo ter muito cuidado ao qualificar como 101 

fraude. Quanto ao rateio de custos, realçou que os critérios devem ser melhorados e 102 

expôs sua discordância com o critério proposto pelo Tribunal de Contas, tendo a receita 103 

como base de rateio, bem como sua discordância com a conclusão de 14% para a 104 

Saúde e de 86% para a Previdência, pois observou que não apuraram valores. Em 105 

relação às consultas médicas, salientou: 1) Portarias suspensas pelo acordo de 2011; 106 

2) Usuários fornecem senha; 3) Irrelevância matéria e estatística (meia dúzia de casos 107 

em 14 milhões e 800 mil atendimentos/ano); 4) Tipificação de fraude contra o IPE 108 

precisa de processo próprio. Em relação ao Plano de Ação para enfrentar questões que 109 

foram levantadas pelo Relatório do TCE, destacou que o IPE-Saúde possui plano de 110 

ação que ataca todas as questões: 1) Projeto precificação de insumos; 2) Projeto 111 

reavaliação da despesa e auditoria; 3) Projeto matriz de sinistralidade por órgão; 4) 112 

Projeto “389”; 5) Outras ações da Diretoria Administrativo-Financeira. O Conselheiro 113 

Paulo Lima destacou que demonstrações apontam os Poderes do Estado como maior 114 

devedor (Patronal). Em resposta, o Sr. Paulo Leal disse que o relatório fez uma 115 

avaliação apontando dívidas que já estão prescritas, criando uma discussão infundada 116 

e sem procedência, colocando “em cheque” a credibilidade dos gestores atuais. 117 

Respondendo à pergunta da Conselheira Márcia, o Sr. Paulo Leal disse que o TCE não 118 

fez o levantamento do débito do INSS e do PASEP, do que é Pré-FAS e do que é Pós-119 

FAS, destacando que se arrisca a dizer que 1/3 da dívida é relativo ao IPE-Saúde e os 120 

outros 2/3 são referentes ao Pré-IPE-Saúde, ou seja, competências anteriores, porém 121 

enfatiza que deve ser feito um cálculo exato. O Conselheiro Sylvio sugeriu que essas 122 

informações sejam divulgadas na mídia, para que os segurados e a população tenham 123 

conhecimento da análise feita pelos gestores e das respostas encaminhadas ao TCE 124 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 5 

FLS.57                                                                        

 
57 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

em relação ao Relatório, as quais destacam falhas no Relatório do TCE e demonstram 125 

um outro olhar em relação à saúde financeira do IPE. Em resposta aos 126 

questionamentos do Conselheiro Paulo Lima, o Sr. Paulo Leal falou que, no modelo 127 

atual de gestão do IPE, se tem uma Diretoria de Saúde, uma de Previdência e uma 128 

Administrativo-Financeira, sendo que nesta última se encontra a abertura de cadastro. 129 

Portanto, toda a questão da falta de estrutura evidentemente fragiliza o bom 130 

andamento dos trabalhos. Em relação à fragilidade da senha, destacou que o problema 131 

não está na senha em si, mas sim na importância do entendimento de que ela é 132 

pessoal, intransferível e não pode ser compartilhada. A Conselheira Daniela Fabiana 133 

Peretti questionou a motivação do TCE em relação ao Relatório. O Sr. Paulo Leal disse 134 

que foi feito um relatório técnico, e que ele fez uma análise avaliativa, considerando 135 

pontos que não foram analisados no mesmo. A Conselheira destacou que desde 2011, 136 

o CPERS/Sindicato vem acompanhando o PLC nº 154, do Deputado Paulo Odone, 137 

sendo que,  na Assembleia Legislativa, o Projeto seria aprovado com certeza. Sendo 138 

assim, o CPERS foi pego de surpresa e, portanto como se tem responsabilidade com a 139 

categoria, todos os fatos serão devidamente apontados. Destacou a SINETA, Jornal do 140 

Sindicato, que traz o tema IPE-Saúde em evidência, e o trabalho que será realizado no 141 

FORUM do Servidor, que abordará o Relatório em sua totalidade. Frisou que o 142 

CPERS/Sindicato estará exigindo responsabilização dos gestores, do governo atual ou 143 

da época em que foram apontadas as irregularidades, desencadeando ampla 144 

campanha com o FORUM dos Servidores em defesa do Ipê-Saúde. Destacou ainda, 145 

que mesmo que se considerem as dívidas anteriores a 2004 prescritas, a dívida para 146 

com o Instituto seria moral e que a situação do IPE seria outra. Neste momento houve 147 

a intervenção do Auditor Fiscal da Receita Estadual, Sr. José Eduardo Brasil Silveira, 148 

que acompanha o Auditor Paulo Leal, na sessão, que enfatizou seu total compromisso 149 

com o IPE e com o Estado. Destacou a importância de constar no Plano de Ação que o 150 

Instituto se aproprie das suas próprias informações, criando setores de inteligência, 151 

para se apoderar do próprio destino e não depender de informações externas. 152 

Salientou que as informações que aparecem no Relatório do TCE deveriam ser 153 

respondidas mais tempestivamente pelo próprio IPE. O Conselheiro Paulo Lima 154 

reforçou o posicionamento do Auditor Eduardo, dizendo que várias vezes já sugeriu a 155 
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criação de banco de dados e ou setores de inteligência dentro do próprio Instituto. O 156 

Conselheiro Luis Fernando destacou a fala da Conselheira Daniela em relação à 157 

motivação deste Relatório e salientou que, pelo que se leu na introdução do mesmo, a 158 

motivação principal teria sido a tomada de contas do Governador no ano de 2011, na 159 

qual já havia indícios de desvios de finalidade das verbas do FAS. Sendo assim, ficou a 160 

orientação do TCE no sentido de que se realizasse uma Inspeção Extraordinária 161 

especial, desde o nascimento do IPE-Saúde até aquele momento. O Conselheiro 162 

destacou que não considera a posição da análise feita pelo Auditor Paulo Leal como 163 

favorável ao Instituto, sendo a mesma favorável apenas em comparação ao Relatório 164 

do TCE, portanto, destacou que continuamos com a situação de dificuldade, tanto que 165 

não é possível, no momento, incluir pai e mãe no quadro de dependentes, devido às 166 

condições de falta de rede, de estrutura e de cobertura. O Conselheiro destacou os 167 

contratos com Prefeituras, que estão, no momento, cancelados, bem como a 168 

importância da realização do cálculo atuarial. Questionou qual a perspectiva para 2014. 169 

O Presidente Heriberto Roos Maciel ponderou que compreende a questão da situação 170 

do IPE, sendo a receita inferior às despesas, numa situação em que o Grupo Paritário, 171 

pautado por parte das entidades hospitalares pressiona para fazer uma recomposição 172 

ou integralização de tabela CBHPM, mas que, havendo a precificação dos 173 

medicamentos, irá auxiliar o Instituto, em virtude do destaque do preço real do 174 

medicamento, embora exista uma contrapartida inferior a outros planos de saúde. O 175 

Presidente destacou ainda, como saldo positivo, a contratação de novos técnicos no 176 

quadro efetivo de servidores, podendo, desse modo, ser formado um núcleo de 177 

planejamento próprio dentro do Instituto. Destacou como questão fundamental o estudo 178 

dos critérios de carência e de dependência para os segurados no plano. Diante de toda 179 

esta realidade, o Presidente Heriberto questionou em relação ao que deve ser feito 180 

para manter um plano de saúde público, sobre como proteger as categorias que 181 

tenham uma remuneração menor e como manter as categorias que têm uma 182 

remuneração maior e que estão saindo do plano. O Auditor Paulo Leal sublinhou a 183 

execução orçamentária do IPE-Saúde, destacando que o IPE-Saúde trabalha com 184 

superávit. Lembrou que, em 2004, foi aprovada a Lei do IPE-Saúde e que essa dívida 185 

de 1990, conforme o Relatório do TCE está prescrita. Frisou a importância da revisão 186 
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das Leis nº 12.066/04 e 12.134/04, destacando a necessidade de se detalhar o capítulo 187 

que versa sobre o Plano de Benefícios, ressaltando o plano de financiamento para 188 

atingir a meta proposta. Destacou a importância do cálculo atuarial, salientando a 189 

proposta que o orçamento do IPE seja feito sempre a partir do Cálculo Atuarial, 190 

sabendo-se por órgão e/ou categoria qual é a sinistralidade. O Conselheiro Paulo Lima 191 

enfatizou a importância do estudo da conclusão da nova Lei Complementar, pois ela 192 

estará definindo a Resolução nº 21/79, e perguntou ao Sr. Paulo Leal acerca de 193 

eventual disponibilidade em auxiliar os Conselheiros. O Auditor Paulo Leal destacou 194 

que, com o término e aprovação da nova Lei Complementar, ela extingue a Resolução 195 

nº 21/79. Em contraponto o Conselheiro Paulo Lima enfatizou, dizendo que isso vai 196 

depender do texto final que será enviado a Assembleia Legislativa para ser analisado, 197 

votado, destacando que não concorda que seja extinta a Resolução nº 21/79. O Auditor 198 

Paulo Leal agradeceu pelo espaço e se colocou à disposição dos Conselheiros sempre 199 

que necessário. O Presidente agradeceu em nome dos Conselheiros a apresentação 200 

do Auditor Paulo Leal, dizendo que sua contribuição foi muito importante, juntamente 201 

com a presença dos colegas da CAGE. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou 202 

definida a pauta para a próxima sessão. VIII) Encerramento: Foi, pelo Presidente, 203 

encerrada a sessão às 18 horas. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 204 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 205 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 206 

 207 

                           Sala Augusto de Carvalho, 09 de abril de 2014.  208 

 209 

  210 

               211 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 212 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     213 
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