
 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                            CONSELHO DELIBERATIVO 

 

 

 

             Resolução nº. 04/2014 
 

 

 

                                 O CONSELHO DELIBERATIVO, no uso da competência 

que lhe é conferida pelo art. 9º, inciso I, da Lei nº 12.395, de 15 de dezembro de 

2005, reunido em sessão ordinária realizada em 05 de novembro de 2014, e 

CONSIDERANDO que: 

 

                                   a) As Fundações de Direito Privado, instituídas e/ou 

mantidas pelo Estado, sob a forma de personalidade jurídica de direito privado, são 

públicas por destinação, prestando serviços públicos; 

                                     b) Em função dessa caracterização das Fundações 

Estaduais, seus servidores estão a merecer tratamento igualitário aos demais entes 

integrantes da administração indireta autárquica ou fundacional pública, fins de 

ingresso no Plano IPE-Saúde, mantidas as disposições previstas no artigo 17 da Lei 

Complementar nº 12.134/2004; 

                                      c) Que o conjunto das Fundações públicas por destinação 

(a “carteira” das Fundações que conveniaram com o IPERGS), independentemente 

de sua criação sob a forma de personalidade jurídica de direito público ou de 

direito privado, apresenta considerável superávit, tomando por base os três últimos 

exercícios (receitas versus despesas de saúde); 

                                       d) Que o ingresso dos servidores dessas Fundações aqui 

examinadas restringe-se a um universo diminuto de segurados e dependentes que 

não impactarão significativamente na demanda da rede de atendimento; e 
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                                        e) Que há manifestação favorável da Diretoria Executiva, 

em conformidade com o pronunciamento da Diretoria de Saúde.    

 

     R E S O L V E: 

 

 

                               APROVAR, pelo voto da maioria dos Conselheiros 

presentes, o Parecer da Comissão de Estudos da Resolução nº 12/2011, lançado 

nos autos do Processo nº 041473-2442/12-0 e apreciado na sessão ordinária do 

dia do dia 05/11/2014, nos seguintes termos: 

                                1º- Autorizar a Diretoria Executiva a contratualização com 

as Fundações de direito privado, instituídas e/ou mantidas pelo Estado do Rio 

Grande do Sul, que sejam públicas por destinação, fins de ingresso de seus 

servidores no Plano IPE-Saúde; 

                                 2º- Os contratos de que trata esta Resolução observarão 

cálculo atuarial na forma do artigo 17 da Lei Complementar nº 12.134, de 

26/07/2004, na forma prevista na Resolução nº 329/2004, com a redação dada 

pela Resolução nº 347/2008 com os entes; 

                                3º- Com relação aos demais órgãos mencionados no artigo 

17 da Lei Complementar nº 12.134/2004 permanece em vigor a Resolução nº 

12/2011, vale dizer persiste a suspensão de contratos de prestação de serviços de 

saúde, até ulterior deliberação; 

                                4º - É vedada a contratualização simultânea, de que trata 

esta Resolução, para o mesmo segurado, com relação às Fundações que já 

tenham conveniado ou contratado quaisquer outros planos de saúde em proveito 

de seus servidores, por força de dissídio coletivo ou outra forma de negociação, 
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nos quais o Estado, por meio do respectivo ente, tenha assumido a contribuição 

parcial ou total à manutenção de tais serviços contratados.     

   

                  Sala Augusto de Carvalho, 19 de novembro de 2014. 

 

                                    

                                    Heriberto Roos Maciel 
                Presidente do Conselho Deliberativo.  

 

 


