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ATA 430ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 minutos, na 2 

sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 3 

prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Cláudio Luís 5 

Martinewski, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, 7 

declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros Titulares Cláudio 8 

Luís Martinewski, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos 9 

Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e Roberto Max 10 

Liebstein, e dos Conselheiros Suplentes Antônio Osmar da Silva e Noé Machado de 11 

Oliveira, que substituíram, respectivamente, os Conselheiros Andreis Silvio Dal Lago e 12 

Daniela Fabiana Peretti. As presenças foram registradas mediante assinaturas apostas em 13 

folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 14 

presente ata. II) Ausências justificadas: Bayard Schneider Bernd, Manoel da Silva 15 

Fernandes e Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: 16 

A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 429 que, depois de aprovada, será assinada por 17 

mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente. IV) Correspondências 18 

Recebidas: Email dos Vereadores de Santa Maria, solicitando reunião com o Presidente do 19 

Conselho; resposta ao Memorando nº 04/2015, que continha solicitação de informação 20 

sobre segurados optantes. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências 21 

expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Cláudio Luís Martinewski deu 22 

as boas-vindas ao Auditor da Secretaria Estadual da Fazenda, Sr. José Paulo Leal, 23 

passando de imediato a palavra para o mesmo.  O Auditor da Secretaria da Fazenda e 24 

Coordenador do Projeto Matriz de Financiamento do IPE-Saúde falou sobre a importância 25 

dos dois Projetos que estão sobre sua coordenação: o já mencionado, da matriz de 26 

financiamento e o de Precificação de Insumos do IPE-Saúde, com base na Nota Fiscal 27 

Eletrônica. Quanto à Matriz de Financiamento, o auditor destacou que o objetivo é conhecer 28 

com maior profundidade a receita do IPE-Saúde, analisando a sinistralidade de cada 29 

contrato e a situação de cada um. Nas suas considerações iniciais, fez algumas avaliações 30 

de dados referentes ao IPE-Saúde, sobre o acesso aos dados do IPE-Saúde, o Projeto 31 

SEFAZ/Tesouro/DEQG para automação da Matriz de Financiamento, o Programa de 32 

Qualidade de gastos públicos e sobre avaliações preliminares do projeto, com dados de 33 

2014.  Em apresentação audiovisual, destacou, na sequencia, 6 (seis) pontos principais: a) 34 
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Dados gerais do IPE-Saúde; b) Avaliação Preliminar da Matriz de 2014; c) Avaliação da 35 

Matriz de Benefícios; d) Avaliação da Matriz de custos; e) Avaliação da Matriz de 36 

Financiamento; e f) Conclusão. Após discorrer sobre os pontos levantados, destacou, na 37 

conclusão, pontos considerados importantes como: a) revisar benefícios, custo e 38 

financiamento do sistema antes de encaminhar projeto de Lei de alteração da legislação; b) 39 

estimar os custos da CBHPM e a revisão da remuneração de prestadores; c) revisar o 40 

potencial das receitas atuais; d) adotar preços de referências (NF e CBHPM); e) revisar 41 

acordos com o Grupo Paritário; f) revisar classificações contábeis das receitas e despesas; 42 

g) publicar metodologias da Matriz de Financiamento, e h) automatizar a Matriz de 43 

Financiamento. Após a apresentação, o Presidente elogiou o trabalho feito pelo Auditor e 44 

disponibilizou a palavra para os Conselheiros. O Conselheiro Roberto Max perguntou ao 45 

Auditor, salientando que ele já deu uma contribuição muito grande ao IPE-Saúde, o que 46 

poderíamos construir efetivamente junto com as entidades de classes, para melhorar o 47 

nosso Plano de Saúde, e como o Auditor encara a Proposta do Governo em relação à nova 48 

Legislação do IPE-Saúde. O Auditor Paulo Leal respondeu que é de extrema importância 49 

reforçar a estrutura (meios) de trabalho do IPE-Saúde, para dar condições a quem atende 50 

um milhão de vidas. Em relação à possibilidade de o IPE buscar informação junto à Nota 51 

Fiscal Eletrônica, esse é um privilégio das Secretarias de Fazenda do Brasil, lembrando que 52 

ao IPE cabe implementar as condições para aproveitar os dados que a Secretaria da 53 

Fazenda poderá fornecer. A Conselheira Eunice relembrou a discussão e os estudos que 54 

vem sendo feitos no Conselho e destacou a importância da explanação do Auditor para um 55 

maior embasamento em relação ao assunto. Reforçou também a importância de fiscalizar o 56 

andamento dos contratos, bem como de todos os serviços que estão em andamento junto 57 

ao Instituto de Previdência.  O Conselheiro Heriberto perguntou ao Auditor se ele participou 58 

em algum momento do Grupo de Trabalho, criado pelo Presidente Parode, para reformular a 59 

Lei Complementar do IPE-Saúde. O Auditor respondeu que não. O Conselheiro Heriberto 60 

lançou questões como: 1) Se temos um estoque de dívidas ainda, de processos físicos, que 61 

estejam a recursar, que montante é esse e como está sendo negociado com o Grupo 62 

Paritário?; 2) Estamos com a auditoria eletrônica em pleno funcionamento com relação aos 63 

novos procedimentos que estão sendo implantados ou ainda não temos este controle total?; 64 

3) Como está a questão do credenciamento médico, como pode ser estimulado para que o 65 

médico se credencie como pessoa jurídica?; 4) Em relação à diária hospitalar, como 66 

poderíamos ter um maior conhecimento em relação ao assunto?; 5) Em relação aos 67 

dependentes sem contribuição, estão sendo levados em conta os dependentes no total, 68 
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incluindo carteira de contrato, ou somente do segurado principal?; e 6) Como o Auditor 69 

analisa a proposta de os pais poderem participar do Plano de Saúde com uma contribuição 70 

semelhante à iniciativa privada ou de um critério atuarial?. O Conselheiro ainda lembrou que 71 

precisamos observar o cenário que terá a co-participação dos dependentes. O Auditor 72 

destacou a importância de decidir primeiro o que chamamos de benefício, avaliar o custo 73 

disto e ver como será financiado. Em relação aos dependentes, disse que existe uma 74 

possibilidade de buscar financiamento, já que ele é significativo, construindo de uma forma 75 

que evite uma sobretaxa no segurado que já está contribuindo bastante. Em relação aos 76 

dependentes, o número mencionado é em relação ao total de dependentes que não têm 77 

nenhuma contribuição, destacando qual o volume de despesas com pessoal que não tenha 78 

nenhuma contribuição direta, sendo que a soma disso deu o número apresentado nas 79 

lâminas. Em relação ao estoque de dívidas com prestadores, mencionou que não está 80 

trabalhando com o assunto no momento, porém o que sabe é que o período de 2005 a 2009 81 

está quitado. O período anterior a 2005 fez parte da negociação e também foi resolvido com 82 

os prestadores.  Sendo que no momento está sendo tratado dos recursos referentes à 83 

2010/2014. Quanto à auditoria eletrônica, disse estar funcionando. Em relação ao 84 

credenciamento de pessoas jurídicas, disse que o mais importante é ter a preocupação em 85 

atender a demanda de consultas, garantindo efetivamente a oferta de serviço, portanto pode 86 

ser pensado um diferencial para estimular o credenciamento médico. Em resposta à 87 

pergunta referente à inclusão de pai e mãe no Plano de Saúde, o Auditor disse que tem que 88 

ser pensado como financiar, se existe a possibilidade, pois se não há como financiar fica 89 

inviável para o sistema, sempre observando os critérios para mantermos a autonomia 90 

gerencial, não perdendo assim suas características próprias. Em razão de atingido o horário 91 

regimental da sessão ordinária, foi encerrada a discussão nesse ponto, convocando o Sr. 92 

Presidente o Conselho para sessão extraordinária, a iniciar imediatamente, a fim de 93 

continuar a pauta. VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da pauta em sessão 94 

extraordinária. VIII) Encerramento: Foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 95 

horas e 05 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de 96 

leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 97 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 98 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 05 de agosto de 2015.  99 

 100 

                   Eliana Alves Maboni                            Cláudio Luís Martinewski 101 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho  102 


