
MUDAR PARA ATENDER MELHOR.



Quando se fala em especialização, logo se 

pressupõe uma qualificação, uma habilidade 

especial para atender com excelência 

determinado segmento. Em um processo  

de modernização, o IPE se divide em duas 

autarquias especializadas.

IPE Saúde e IPE Prev terão autonomia 

e atuarão com foco diferenciado para atender 

melhor servidores e segurados, ampliando 

seus serviços, melhorando a gestão dos 

recursos e assegurando sua sustentabilidade. 

Saiba por que e como ocorrerá essa mudança  

e, principalmente, quais os benefícios 

do Projeto Especialização do IPE.



POR QUE MUDAR?

Desde 2004, os diferentes governos do Estado colaboraram para  
a modernização do sistema de Previdência Estadual. Conquistas que,  
aliadas a este projeto de modernização, permitirão o aperfeiçoamento  
dos sistemas de previdência e assistência à saúde, adequando as estruturas 
à legislação federal, garantindo a sustentabilidade, a qualificação  
e a ampliação do atendimento.

O QUE VAI MUDAR?

Para garantir melhor gestão, haverá uma mudança nas estruturas 
organizacionais do sistema de previdência e de assistência à saúde.  
O IPE se divide em duas autarquias especializadas: IPE Saúde e IPE Prev.

O IPE Saúde será uma autarquia voltada exclusivamente à assistência  
à saúde dos servidores, com o objetivo de modernizar e qualificar  
a prestação do serviço, tanto para os beneficiários como para  
a rede credenciada.

O IPE Prev será o gestor único do RPPS – Regime Próprio de Previdência 
Social. A ideia é fortalecer o sistema e assegurar o futuro dos  
servidores estaduais.

QUAIS SERÃO AS ÁREAS DE ATUAÇÃO  
DE CADA ÓRGÃO ESPECIALIZADO?

Com o Projeto Especialização, o IPE Prev terá sua responsabilidade 
voltada exclusivamente para a gestão da previdência. E o atual  
IPE Saúde será uma autarquia. As duas entidades terão  
administrações independentes.

Essa especialização permitirá maior profissionalização da gestão  
e das carreiras nas áreas de previdência e saúde e aperfeiçoamento  
dos sistemas, garantindo a sustentabilidade, a qualificação  
e a ampliação do atendimento.

QUAIS SERÃO AS VANTAGENS  
PARA OS SERVIDORES E OS PENSIONISTAS?

As mudanças propostas no Projeto Especialização do IPE  
permitirão maior qualificação dos serviços oferecidos, ampliação  
do atendimento e garantia de sustentabilidade. O foco de cada órgão 
será único, possibilitando o aperfeiçoamento de sistemas e uma 
profissionalização da gestão.

HAVERÁ MAIS DESPESAS PARA O ESTADO  
COM A CRIAÇÃO DO IPE SAÚDE?

Não, as despesas administrativas, pessoais e assistenciais 
referentes ao funcionamento da entidade responsável pela 
assistência à saúde serão suportadas pelo Fundo de Assistência  
à Saúde (FAS), criado pela Lei Complementar nº 12.066,  
de 29 de março de 2004.

O IPE PREV IRÁ MELHORAR A GESTÃO DA PREVIDÊNCIA?

Sim. As mudanças propostas visam também a adesão do IPE Prev 
no Programa Pró-Gestão, que institui a Certificação Institucional  
e Modernização da Gestão do RPPS – Regime Próprio de 
Previdência Social. Com melhores práticas de gestão previdenciária 
essa certificação vai atestar que o IPE está de acordo com  
as normas de referência, dando maior credibilidade e aceitação 
perante organizações com as quais se relaciona, e maior  
segurança aos beneficiários.



QUAIS OS PRINCIPAIS AVANÇOS NA ÁREA DA PREVIDÊNCIA?

a. Tratar igualmente os cônjuges e companheiros como  
 dependentes previdenciários.

b. Uniformizar a concessão e o pagamento dos  
 benefícios previdenciários.

c. Recuperar o equilíbrio do sistema previdenciário.

d. Aperfeiçoar a gestão dos Regimes Capitalizados – FundoPrev  
 Civil e Militar.

O VALOR DESCONTADO PARA A PREVIDÊNCIA SERÁ ALTERADO?

Não.

QUAIS OS PRINCIPAIS AVANÇOS NA ÁREA DA SAÚDE?

a. Modernizar e se adequar às novas necessidades da área, com   
 melhorias na governança e maior agilidade nas tomadas de decisões,  
 possibilitando a inclusão de novos procedimentos e especialidades.

b. Melhoria nas relações com beneficiários, credenciados e prestadores  
 de serviços, estabelecendo um novo modelo de remuneração.

c. Investir em novas ações de prevenção e promoção à saúde.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS PARA OS BENEFICIÁRIOS?

Inclusão de novas especialidades, possibilidade de expansão  
da rede de credenciamento de profissionais e acesso às novas 
tecnologias da medicina. 

A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA A SAÚDE SERÁ ALTERADA?

Não.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS PARA A REDE CREDENCIADA  
(MÉDICOS/HOSPITAIS/CLÍNICAS/ETC)?

A relação de parceria será fortalecida com o desenvolvimento  
de um novo modelo de remuneração.

COMO FICARÁ O QUADRO DE SERVIDORES?

O IPE Saúde terá um quadro de pessoal próprio, criado por lei,  
com condições similares ao quadro de reestruturação do IPERGS - 
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.

Funcionará provisoriamente com servidores cedidos pelo IPERGS,  
até que seja realizado o primeiro concurso público.

O PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEGUIRÁ  
SENDO GERIDO PELO ESTADO?

Sim. Vai continuar sendo o plano de assistência à saúde do servidor 
público e de seus familiares com a contrapartida do Estado.

E A SEDE? SERÁ A MESMA?

Sim. IPE Saúde e IPE Prev, com sede na Capital, compartilharão  
o mesmo prédio.

 E O ATENDIMENTO NO INTERIOR VAI CONTINUAR?

Sim. O atendimento vai continuar  com a prestação de serviços e o 
fornecimento de informações sobre previdência e saúde tanto para o IPE 
Saúde quanto para o IPE Prev. A sede da Capital será compartilhada.



SAIBA MAIS EM IPE.RS.GOV.BR

facebook.com/ipergs


