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REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA 09/2020

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, para reunião ordinária, de forma

online,  estiveram  presentes  os  seguintes  membros  do  Conselho  Gestor  (CG):  O  Presidente  do

IPAM,  Flavio  Alexandre  de  Carvalho,  O  Presidente  do  Conselho,  Pedro  Pereira  de  Souza,

juntamente aos conselheiros Cláudia C. T. Mandelli (titular),  Rui Miguel (titular), João Antônio

Ferreira (titular), Rita Casiraghi Moschen (titular), Karina Luiza dos Santos de Paula (suplente de

Rui Miguel). Também participou da reunião a Presidente do Sindiserv, Sra. Silvana Teresa Piroli.

Aberta a reunião pelo Presidente e com concordância dos presentes, inverteu-se os itens 1 e 2 da

pauta  e  passou-se  a  tratar  a  respeito  do  item  2  -  Reajuste  de  CH'S,  Processo  Administrativo

1938/2017/IPAM.  Com a  palavra,  o  Presidente  do  IPAM,  Flavio,  relembrou  que,  em reunião

anterior,  havia  sido  acordado  que  o  processo  administrativo  seria  encaminhado  à  Diretoria  de

Serviços de Saúde, para envio de ofícios aos prestadores de serviços com o objetivo de se verificar a

possibilidade de não realização de reajuste,  neste ano, em virtude da atual situação gerada pela

pandemia  do  Covid-19,  em  atendimento  à  Recomendação  do  Controle  Interno  do  Município.

Porém,  torna-se  inviável  esse  envio,  pelo  fato  de  que  são  muitos  os  prestadores  de  serviço

credenciados.  Destacou  também que  cabe  ao  Conselho  Gestor  essa  decisão.  Rita  questionou o

argumento da impossibilidade de envio de correspondência aos prestadores. Flavio reiterou que essa

comunicação  pode  ser  disponibilizada  no  Portal  da  Saúde,  porém  o  retorno  não  é  garantido.

Informou que o IPAM está aberto a sugestões. Em seguida, Rita questionou o motivo de que, para

algumas especialidades, o valor das consultas é maior. Flavio informou que a tabela de honorários é

definida pela AMB. Destacou também que estão sendo realizadas mudanças/adaptações objetivando

uma melhora no plano de saúde. Posta em votação, a proposta de reajuste de CH'S foi aprovada por

unanimidade. Após, passou-se para o item 1, qual seja a retomada da discussão sobre a Minuta de

Projeto de Lei Complementar (PLC), que altera a Lei Complementar 298/2007. O presidente do CG

esclareceu que a minuta  do PLC foi analisada parcialmente  em reunião anterior,  remanescendo

análise, nesta reunião, dos art. 7º e 9º, que tratam de alteração do art. 35 da Lei Complementar n°

289/2007.  Com a  palavra,  o  Presidente  Flavio  relembrou  que,  no  início,  quando  a  minuta  foi

apresentada, a mesma foi elaborada em conjunto com o Sindiserv. Mencionou o item que trata da

Contribuição Patronal dos servidores desvinculados do plano de saúde, e que gerou um passivo para

o IPAM. Sugeriu o envio da minuta com esse item. Silvana destacou que não há informações sobre

o impacto que essa alteração pode causar ao IPAM. Flavio informou que foi realizada, pelo atuário

contratado,  avaliação  de  impacto,  com  relação  às  alterações  propostas  na  PLC  (alíquotas  de

contribuição, inclusão de agentes e contribuição patronal). Karina entende que a proposta deve ser

encaminhada com a ressalva de que o artigo 7º será enviado posteriormente. Silvana entende que,

para debate desse item, deve-se aguardar o término do prazo da janela de oportunidades. Flavio

destacou que não se pode esquecer de encaminhar nova notificação ao Executivo, para que realize o
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pagamento, e que, caso não o efetue, será realiza cobrança judicial. Em assuntos gerais, Silvana

agradeceu o trabalho de todos e a oportunidade de participação do Sindiserv. Após análise, decidiu-

se por aprovar,  com restrições,  a minuta do PLC, com a recomendação ao Chefe do Executivo

municipal  aguarde  para  que  as  alterações  ao  art.  35  da  Lei  Complementar  289/2007  sejam

encaminhadas tão somente  após novos estudos do impacto econômico-financeiros  que trarão as

demais  alterações,  especialmente  depois  do prazo  de implementação  da janela  de  oportunidade

prevista no art. 8º do PLC. Cópia da presente ata será encaminhada ao Gabinete do Prefeito. Em

assuntos gerais, Karina informou que tem recebido, no Sindiserv, muitas reclamações quanto às

filas do IPAM. Sugere que seja feito um encarte com a informação de quais os serviços que podem

ser realizados de forma online. O Conselheiro João sugere que seja unificado o atendimento dos

setores do térreo. Flavio informou que a quantidade de pessoas na fila é de acordo com a demanda.

Destacou que, na sexta-feira, o IPAM estava fechado. E que um dos motivos foi a realização de

treinamento para os servidores que realizam atendimento ao público. Comunicou também que se

tem o objetivo de unificar o atendimento no térreo. O Conselheiro João questionou o motivo de a

recepcionista  não auxiliar  na organização  das  filas.  Em resposta,  Flavio disse  que não  há essa

previsão no contrato, sendo necessária alteração. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a presente

ata, que será encaminhada aos conselheiros por e-mail, para posterior aprovação,  assinatura dos

presentes e publicação no site do IPAM.
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