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ATA 34ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 13 horas, na 2 

Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar do prédio, nº 3 

1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a segunda sessão, 4 

no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, 5 

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

I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão 7 

extraordinária, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Alberto Andreazza,  8 

Antonio de Pádua Vargas Alves, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Kátia 9 

Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Delmar 10 

Pacheco da Luz foi substituído por seu suplente André Fernando Carvalho Leite.  As 11 

assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que 12 

fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros, Antonio 13 

Vinícius Amaro da Silveira e Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata 14 

da sessão anterior: Foi efetuada a leitura da Ata nº 33 que, depois de aprovada, será 15 

assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências 16 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: 17 

Resolução nº 06/2017. VI) Pauta: Dando abertura à sessão extraordinária, o Presidente Luís 18 

Fernando fez um apanhado em relação aos encaminhamentos referente ao Patrimônio 19 

Imobiliário do IPERGS e referentes aos Processos de nº 001145-2400/16-9 e nº 17/2400-20 

0005003-7 e à Resolução nº 05/2017 – Comitê Gestor do Programa de Aproveitamento dos 21 

Imóveis, citando como embasamento as Leis nº 12.395/2005, nº 12.134/2004, nº 12.066/2004 e 22 

nº 14.954/2016. Destacou que, no dia 30/10/2017, foi publicada no Diário Oficial a autorização 23 

para a venda de dois imóveis do IPE, um em frente à Sede do Instituto, onde fica o 24 

estacionamento, e outro na Avenida Ipiranga quase esquina com a Avenida Getúlio Vargas. 25 

Além disso, o Projeto de Lei nº 211/2017 também pretende que os imóveis vinculados ao FAS 26 

sejam destinados ao Estado. Diante do quadro apresentado, o Presidente destacou que uma 27 

forma de posicionamento do Conselho, seria a edição de Resolução, com a decisão do 28 

colegiado em relação ao assunto. O Presidente destacou que a Resolução é uma forma de 29 

posicionamento formal, político e jurídico do Conselho no sentido da proteção das suas 30 

prerrogativas e da proteção da legislação pertinente ao Sistema e ao Fundo de Assistência à 31 

Saúde dos Servidores, servindo também como subsídio para encaminhamento do tema ao 32 

Ministério Público. Colocada em discussão a matéria, foi aprovada, à unanimidade dos 33 

presentes, a seguinte minuta de resolução: “O CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO 34 
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DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS, no uso das 35 

competências e prerrogativas que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, letras “a”, “b”, “g” e 36 

“m”, e incisos VII, VIII e IX, todos da lei nº 12.395, de 15 de dezembro de 2005, reunido em 37 

sessão extraordinária realizada nesta data, em votação unânime dos presentes, e 38 

CONSIDERANDO que: a) a Lei Estadual nº 12.395, de 15 de dezembro de 2005, confere 39 

poderes ao Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 40 

para, em decisão colegiada, avaliar e aprovar matérias concernentes à alienação de bens 41 

patrimoniais da Autarquia; b) a Lei Complementar Estadual nº 12.134, de 26 de julho de 2004, 42 

em seu artigo 8º, determina que o patrimônio imobiliário do IPERGS, bem como qualquer 43 

receita dele proveniente, integra o Fundo de Assistência à Saúde – FAS/RS, criado pela Lei 44 

Complementar Estadual nº 12.066, de 29 de março de 2004; c) os imóveis que compõem o 45 

patrimônio imobiliário do IPERGS estão, consoante previsão legal objetiva, vinculados ao 46 

Fundo de Assistência à Saúde, e, se não afetados por utilização para serviços públicos, estão 47 

afetados pela vinculação a um Fundo que possui autonomia e haveres distintos dos demais 48 

haveres do Estado; d) vários imóveis que compõem o FAS teriam sido autorizados à alienação 49 

pela Lei Estadual nº 10.710/1996, porém, com o advento da Lei Complementar nº 12.134, que 50 

os vinculou ao Fundo, estas autorizações estariam revogadas, e, mesmo que, apenas por 51 

argumentação, persistissem as autorizações, as alienações devem passar por aprovação do 52 

Conselho Deliberativo da autarquia; e) a Lei Estadual nº 14.954/2016 buscou autorizar o Poder 53 

Executivo a alienar bens imóveis do Estado e de suas autarquias, considerados como bens 54 

dominiais e, portanto, que não estivessem afetados a qualquer utilização ou a qualquer serviço 55 

público; f) a referida legislação observa, de forma clara, que devem ser consideradas, de 56 

acordo com o seu artigo 2º, § 2º, as peculiaridades legais inerentes à alienação dos imóveis 57 

das autarquias; g) o patrimônio imobiliário do IPERGS foi, por força de lei, vinculado a um 58 

Fundo e, também por força de Lei, necessita, para fins de alienação, além de autorização legal, 59 

da autorização por parte do órgão superior deliberativo do Instituto, bem como de avaliação 60 

condizente e do devido processo licitatório; h) o programa criado pela Lei nº 14.954/2016 teve 61 

como objetivo melhor gerir os imóveis próprios, dominiais, do Estado, por meio de, entre outros, 62 

adequada destinação; i) os imóveis que compõem o FAS têm a destinação exclusiva para o 63 

atendimento do Sistema de Assistência à Saúde do IPERGS, e como lastro patrimonial do 64 

referido Fundo, devendo ser utilizados na sustentabilidade do mesmo, inclusive para fazer 65 

frente a eventuais insuficiências, sendo esta uma peculiaridade legal a eles inerente; j) a 66 

destinação dos imóveis ao FAS se deu, quando da edição da Lei Complementar nº 67 

12.134/2004, para, segundo se depreende da leitura do seu artigo 8º, combinado com o seu 68 
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artigo 7º, § 2º, compor dívida aquela época existente, e que deveria ser levantada, ao ponto de 69 

estar explícito no referido parágrafo que as eventuais insuficiências financeiras do Fundo 70 

deveriam ser suportadas pelo Tesouro do Estado, até o limite da dívida, “abatido o valor do 71 

patrimônio a que se refere o artigo 8º desta”, ficando claro o entendimento de que os imóveis 72 

estavam como pagamento de dívida então existente, apenas que estaria sendo efetuado como 73 

valor imobilizado; k) a destinação dos imóveis pela Lei nº 12.134, vinculou-os de tal forma ao 74 

FAS, que os torna afetados ao Fundo, ou ao Sistema de Assistência à Saúde, sendo esta uma 75 

peculiaridade legal que impede a sua alienação pura e simples pelo Comitê criado pela Lei nº 76 

14.954, sem a devida autorização pelo Conselho Deliberativo do IPERGS; l) é dever deste 77 

Colegiado, conforme competências e prerrogativas insculpidas na Lei nº 12.395, zelar, 78 

acompanhar, avaliar e aprovar as diretrizes, as políticas aplicáveis, fiscalizar a aplicação da 79 

legislação pertinente e, bem assim, deliberar sobre casos omissos, tudo no cumprimento da 80 

sua missão e na obediência à proteção legal dada ao Sistema e ao Fundo de Assistência à 81 

Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, sob pena de incorrer em omissão; RESOLVE: 82 

SUSPENDER, até ulterior deliberação ou determinação legal ou judicial, qualquer 83 

autorização, bem como a tramitação de qualquer expediente ou processo administrativo, 84 

que vise a alienação de qualquer dos bens imóveis vinculados ao Fundo de Assistência 85 

à Saúde, de que tratam as Leis Complementares nº 12.066/2004 e 12.134/2004; 86 

CIENTIFICAR, por ofício, à Central de Licitações – CELIC – desta Resolução, para o fim 87 

de suspender a tramitação de eventual processo licitatório destinado à alienação dos 88 

bens objeto desta decisão. Registre-se e Publique-se no Diário Oficial do Estado. Sala de 89 

Sessões, 22 de novembro de 2017. (ass) Presidente.”. Os Conselheiros ainda registraram a 90 

importância de dar encaminhamento das deliberações tratadas na sessão anterior em relação à 91 

mesma matéria, conforme ata n º 33, tendo o Presidente respondido que as providências estão 92 

sendo encaminhadas. VII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 93 

às 14 horas e 10 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de 94 

leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 95 

Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 96 

Sala de reuniões, 22 de novembro de 2017. 97 

 98 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 99 

                   Secretária                                                        Presidente 100 


