
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

  CONSELHO DELIBERATIVO 

 
 

 
                     R E S O L U Ç Ã O CD – Nº. 12  

 
 

 
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 nesta data, e 

CONSIDERANDO que: 

- a Diretoria de Saúde da Autarquia promove  

reestruturação do Sistema IPE-SAÚDE, onde procura adequar sua base -  tanto 

no sistema quanto nos próprios procedimentos administrativos – à real 

necessidade dos prestadores e beneficiários; 

- estão sendo implementados inúmeros projetos de 

modernização do Plano, que decorrem de todo um estudo técnico para a 

organização e posterior utilização destes novos programas e procedimentos; 

- para se elaborar uma melhor proposta de 

desenvolvimento de gestão IPE-SAÚDE, com a implementação dos novos 

projetos, faz-se necessário primeiro o término destes com seu efetivo uso; 

- está em curso a implementação do AGENDAMENTO 

ELETRÔNICO DE LEITOS, AGENDAMENTO ELETRÔNICO DE 

CONSULTAS e REQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE EXAMES, O QUE SEM 

SOMBRA DE DÚVIDAS, permitira ao IPE-SAÚDE saber exatamente o que 

tem para disponibilizar, e o que está sendo solicitado pelo segurado; 

- é relevante a situação de faltas no Quadro de Pessoal 

desse Instituto, onde diversos setores encontram-se carentes de servidores, 
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notadamente no trabalho desenvolvido pelo ATUARIAL, onde o seu 

desempenho é  imprescindível e previsto na Lei; 

                                          - não houve manifestação da Direção Executiva da 
Autarquia com relação a este assunto, que segundo afirmação do Diretor de Saúde, 
iria ser pautado; 
                                                             - Considerando a necessidade de acautelar os direitos de 
seus segurados obrigatórios de usufruírem adequados serviços de saúde; 
 
                                            - Considerando a determinação legal posta no art. 17 da 
Lei 12.134/2004 de que os novos contratos de prestação de serviços de saúde estão 
condicionados a realização de cálculos atuariais que comprovem ter o Sistema IPE-
Saúde condições de ofertar serviços adicionais de saúde; 

 

 

 

R E S O L V E:  
 
 
SUSPENDER, por decisão unânime de seus integrantes, 

a apreciação e deliberação dos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE SAÚDE, regulada pela Resolução 329/04, com as alterações inseridas pela 

Resolução nº 347/08, por tempo indeterminado, até que sejam esclarecidas e 

apresentadas medidas efetivas às ponderações acima apresentadas. 

   

                  Sala Augusto de Carvalho, 06 de julho de 2011. 

  

 

                                 Fábio Duarte Fernandes 

             Presidente do Conselho Deliberativo.  

 

 


