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CONSELHO GESTOR IPAM-SAÚDE

REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA 10/2020

Aos 25 dias do mês de novembro de 2020, às 10 h, reuniu-se, virtualmente, o Conselho Gestor do

Ipam-Saúde, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente do IPAM, Flavio Alexandre de

Carvalho, presidente do Conselho Pedro Pereira de Souza, demais conselheiros Cláudia Mandelli,

Eveline Bisol,  João Ferreira,  Michel  do Lago Amaro,  Rita Casiraghi Moschen,  com a seguinte

ordem do dia: 1) Revisão de Carências – Processo Administrativo 537/2020 e 2) Assuntos Gerais.

Aberta a reunião, o presidente Pedro passou a discussão e deliberação sobre a carência do Plano do

Ipam-Saúde para os dependentes entre 21 a 29 anos, nos termos do art. 8° inc. III da LC 289/2007,

com a redação dada pela Lei Complementar nº 475, de 27 de novembro de 2014, conforme apurado

no Processo Administrativo 537/2020. Constam desses autos, parecer da Procuradoria Autárquica

no sentido da necessidade de cumprimento, nesses casos, do período de carência. Com a palavra, o

Conselheiro Flávio (Presidente do Ipam), menciona que conforme deliberado pelo Conselho, não

deveria ser cobrado carência,  já que não houve interrupção no plano e que não há motivos que

justifique a cobrança, e indaga que, em outros planos, quando faz migração não é exigido carência e

porque  dentro do IPAM está sendo exigido. Defende que a  situação do PAD 537/2020 não se

enquadra na cobrança de carências. Menciona, também, que ao completar 21 anos o dependente

deve  realizar  exames  para  analisar  se  existem doenças  pré  existentes,  ressalta  que  se  trata  de

excesso de zelo. João concorda com pensamento do Presidente do IPAM e destaca que mudar a

situação do dependente após completar 21 anos é descabido. Sugere alterações na legislação para

que  não se  exija  carência.  O Presidente  do Conselho,  Pedro,  concorda  com tese  do Presidente

Flavio, já que lei 298/2007 não prevê novo período de carência. Sugere que a alteração seja feita no

Decreto que regulamentou o art. 8° inc. III da Lei Complementar n° 298/2007. Com a palavra, o

conselheiro Michel defende que o posicionamento da Procuradora, deu-se porque a Lei não é clara.
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 E o posicionamento entendeu-se que o Decreto 17.276/2017 mencionado, configura como nova

inscrição do dependente associado com filhos maiores de 21 anos e menor de 29 anos.Alega que os

argumentos são legítimos em questão de interpretação e concorda que o assunto tenha sido trazido

ao conselho para deliberação e que apenas expôs os argumentos utilizados pela Procuradoria ao

redigir  o  despacho.  Defende  que  o Conselho  deve  deliberar  da  carência  em casos  como o  do

processo  em questão  e  que  seria  de  interesse  deixar  expresso  na  Lei. Após  manifestações,  os

Conselheiro decidiram, por unanimidade, que será encaminhada cópia da presenta Ata à Direção do

Ipam  para  que  se  abstenha  de  exigir  carência  em  casos  como  esse  tratado  no  Processo

Administrativo  537/2020.  Decidiu  também o  conselho  que,  após  apresentação  e  aprovação  de

minuta, será apresentado ao Prefeito uma proposta de alteração do Decreto que regulamenta o art.

8° inc. III da Lei Complementar n° 298/2007, esclarecendo que nesse caso não haveria período de

carência para os dependentes que, ao completar os 21, continuem filiados ao Plano. Em assuntos

gerais, conselheira Rita,  ao relato de uma usuária, segundo a qual, um prestador de serviço  teria

afirmado haver muita burocracia e demora para realizar pagamentos no IPAM Saúde. Indaga se é

uma reclamação recorrente  e se procede.  Presidente do IPAM defende que é uma manifestação

própria de prestadores que estão com intenções de se desfiliar do IPAM ou que cobram por fora dos

beneficiários. Que se deve separar o que é fato entre esses tipos de alegações e o que é apenas

crítica. Ressalta que ao fazer o credenciamento é exigido do prestador de serviço que esteja com

toda sua documentação em dia. Também esclarece que ao firmar o termo de credenciamento o

profissional  fica  a  par  de  todos  os  termos  e  condições  do  IPAM Saúde.  A  Conselheira  Rita,

retomando a palavra, traz outro questionamento referente a uma beneficiária do IPAM – Saúde, que

lhe relatou haver sido indagada por uma prestadora de serviços, ao realizar uma colonoscopia para

retirar-lhe  pólipos,  do  porquê  de  não  haver  recebido  do  IPAM o  pagamento  por  esse  serviço

realizado  em razão  de  não ser  cirurgiã,  ao que,  o  Presidente  do IPAM esclarece  que  todos  os

procedimentos realizados são repassados para o setor de Auditoria, ao qual, não concordando com a

cobrança, realizará a glosa, a exemplo de casos como o relatado, em que o procedimento não foi

realizado  por  especialista  devidamente  habilitado.  Explica  que  ao  prestador  de  serviços,  ao

discordar  de  uma  glosa  realizada  pela  Auditoria,  cabe  recorrer  fundamentando  o  seu
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questionamento, não sendo correto delegá-lo aos seus pacientes. Orienta que a seja conversado com

a  profissional,  a  quem,  como dito,  cabe,  caso  o  queira,  recorrer  da  decisão,  demonstrando  na

instância correta os motivos de sua discordância, já que esse tipo de indagação deve ser feito pela

prestadora de serviços e não pela beneficiária. Sem mais a ser tratado, encerrou-se a reunião às

10h44min, lavrou-se a presente Ata que vai confirmada e assinada pelos participantes presenciais.
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