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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                   ATA 404ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 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: Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, 9 

Enilson Pool da Silva, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Marcio 10 

Antonio Farias, Silvio Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos.  O 11 

Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva foi substituído por seu suplente, Ives 12 

Agamenon Leite Lucas. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 13 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 14 

Ausências: Daniela Fabiana Peretti Rivas, Eunice Terezinha Cardozo Bello e Iria 15 

Salton Rotunno. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi 16 

efetuada a leitura da Ata nº 403 que, depois de aprovada, será assinada por mim, 17 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: 18 

Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Enc. CD 19 

nº 09/2015, referente à cobrança retroativa. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o 20 

Presidente Heriberto Roos Maciel passou a palavra para os Conselheiros darem início 21 

à discussão referente aos contratos de prestação de serviços do IPE-Saúde com os 22 

municípios conveniados, em especial os que estão em fase de renovação e ou 23 

encontram-se em dissonância contratual, no que concerne ao índice de sinistralidade. 24 

Após discussão entre os Conselheiros, o Presidente Heriberto Roos Maciel solicitou a 25 

presença dos responsáveis pelo setor de contratos junto à Diretoria de Saúde, para 26 

prestar novos esclarecimentos, fortalecendo, assim, a decisão do Conselho 27 

Deliberativo junto à área técnica. Com esse intuito, o Presidente apresentou os 28 

servidores, Sr. Vinicius Agliardi Fontoura e Sr. Ronaldo Borges, passando de imediato 29 

a palavra para os mesmos. De início, o Sr. Ronaldo Borges fez um apanhado geral em 30 

relação ao trabalho que está sendo realizado junto ao Setor de Planos de Saúde, mais 31 
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especificamente no que se refere à renovação, revisão e rescisão de contratos e/ou 32 

convênios de prestação de serviços de saúde firmados entre IPERGS, Prefeituras, 33 

Câmaras Municipais e outras entidades.  Na sequência, o servidor Ronaldo ressaltou 34 

que o IPE-Saúde possui 330 (trezentos e trinta) contratos de prestação de serviço, 35 

sendo que deste total, 260 (duzentos e sessenta) entes conveniados já encaminharam 36 

a renovação contratual, seja na ordem da carteira 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente 37 

13.20%, 15%, 18%, 20% e 22%. Destacou, ainda, que o índice de sinistralidade de 38 

aproximadamente 70 (setenta) municípios varia de 13.20% a 22%, embora exista um 39 

reajuste pré-determinado por um estudo junto ao setor atuarial do Instituto (de 2010 a 40 

12/2013), o qual recomenda ou a manutenção do índice percentual, desde que o índice 41 

de sinistralidade permaneça abaixo do pré-estabelecido de 85%, ou que seja 42 

reajustado dentro destas carteiras de acordo com a necessidade do Instituto. Desse 43 

modo, esclareceu que dentre estes 70 (setenta) municípios que não enviaram a 44 

renovação do contrato, alguns são considerados inviáveis, porque estão muito acima 45 

dos 85%. Na sua fala, relembrou que anteriormente existiam os fiscais que viajavam ao 46 

interior para fazer a fiscalização dos valores que são informados ao Instituto, tendo sido 47 

extinto este quadro funcional em razão do plano de carreira de 2010, em que pese 48 

existisse na época diferenças relevantes positivas de valores em beneficio do Instituto. 49 

Registrou que o IPERGS deixa de receber de cada município em média o valor de 200 50 

mil por ano. O Sr. Ronaldo destacou que, no momento, a equipe que trabalha no setor 51 

de contratos está restrita a 03 (três) servidores, embora exista a necessidade de no 52 

mínino 10 (dez) pessoas trabalhando para dar conta do serviço de modo condizente 53 

com a necessidade existente. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd perguntou se a 54 

fiscalização poderia ser feita no interior, se existisse pessoal e se estes fossem 55 

capacitados, sendo dada a resposta favorável pelo servidor Ronaldo Borges, porém 56 

destacando que esta possibilidade é inviável por não existir atualmente no 57 

organograma do Instituto o interior do Estado. O Servidor Ronaldo registrou que 58 

existem 04 (quatro) municípios (Prefeitura de Julio de Castilhos, Panambi, São Pedro 59 

do Sul e Soledade) que ingressaram com ações judiciais pleiteando a extensão da 60 

validade do convênio para 01/05/2015 e obtiveram êxito, salientando que, em reunião 61 

com a Diretoria Executiva do Instituto juntamente com o Diretor da FAMURS e 62 
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representantes das Prefeituras, o Secretário da Administração, através do Diretor 63 

Geral, Sr. Ademir Baretta solicitou a extensão do contrato com as prefeituras por mais 64 

30 ou 60 dias, sendo que esta solicitação ficou de ser analisado pela Diretoria do 65 

Instituto juntamente com as entidades classistas.  O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto 66 

Júnior parabenizou o servidor Ronaldo pela clareza de suas colocações e sugeriu que 67 

seja encaminhada à Diretoria Executiva solicitação de providências para abertura de 68 

um novo concurso público para o interior do Estado.   Após, a Conselheira Kátia 69 

Terraciano Moraes solicitou que o servidor Ronaldo esclarecesse aos Conselheiros a 70 

questão referente à cobrança retroativa de segurado que solicita reingresso no Plano 71 

de Saúde. Acerca da matéria, o Servidor Ronaldo destacou que a fundamentação é o 72 

Parecer nº 14924/08, no qual considerou que, não sendo obrigatória a contribuição do 73 

servidor estadual para cobertura de saúde, a adesão ao IPE-Saúde (Sistema de 74 

Prevenção a Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul), 75 

estritamente no que concerne à faculdade de se vincular ao não, toma contornos 76 

contratuais. Para a referida cobrança, o IPE-Saúde está se baseando no Parecer da 77 

PGE, conforme Expediente Administrativo nº 48.245/14-1, no qual a segurada solicita 78 

reingresso no IPE-Saúde, “tendo sua manifestação deferida em vista que não 79 

configuraria prejuízo ao sistema de saúde, condicionado ao recolhimento das 80 

contribuições vencidas desde o desligamento da requente”. O Presidente Heriberto 81 

agradeceu em nome do Conselho Deliberativo a disponibilidade dos servidores 82 

atendendo à solicitação de última hora e destacou a determinação e idealismo do 83 

Servidor Ronaldo como fundamental para continuar lutando para melhorar a situação 84 

do Instituto. O Servidor Ronaldo agradeceu o convite em seu nome e em nome da 85 

Diretoria de Saúde, se colocando à disposição sempre que for necessário. Como 86 

encaminhamento, foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a 87 

proposta feita pelo Conselheiro Cláudio Luís Martinewski de RECOMENDAR à 88 

Diretoria Executiva que promova e gestione junto ao Tribunal de Contas do Estado o 89 

fornecimento de dados atualizados com relação ao nome, cargo/função e 90 

vencimentos/subsídios dos servidores de cada ente-municipal conveniado, bem como 91 

que a Diretoria Executiva examine a possibilidade de retomar a fiscalização para 92 

conferência dos valores informados pelos municípios.  O Colegiado recomenda 93 
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também que se analise a possibilidade jurídica de recursos pela Setorial da PGE com 94 

relação às decisões aos Municípios de Julio de Castilho, Panambi, São Pedro do Sul e 95 

Soledade que obtiveram judicialmente prorrogação do prazo da proposta de 96 

readequação dos contratos e continuação dos serviços aos segurados até 02/05/2015. 97 

Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia Terraciano Moraes comunicou que 98 

o SINAPERS esteve em reunião no dia 10/02/2015 com o Governador e o assunto em 99 

pauta foi o IPERGS, na qual o Governador teria manifestado a intenção de fazer 100 

adequações significativas com o intuito de reconstrução do Instituto. VII) Pauta da 101 

próxima sessão: Apresentação da Avaliação Atuarial dos Fundos IPERGS e 102 

Investimentos. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 103 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, foi 104 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 105 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 106 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 107 

                           Sala Augusto de Carvalho, 11 de fevereiro de 2015.  108 

 109 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 110 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho.     111 

 112 

 113 

 114 


