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PL 116/2020

ALTERA A LEI DE CRIAÇÃO DO IPE SAÚDE

Descrição

1) O PL 116/2020 propõe a alteração na Lei 15.144/2018, que dispõe sobre a criação do IPE Saúde.
2) Além do Presidente do Conselho de Administração, passa a exigir que também o Vice-Presidente seja eleito

dentre os representantes do Estado.
3) Além  do  Diretor-Presidente  e  do  Diretor  Administrativo-Financeiro,  o  Governador  passa  a  indicar

livremente o Diretor de Provimento de Saúde, que hoje é uma indicação do Conselho de Administração.
4) Estabelece que o  Diretor de Relacionamento com Segurado será escolhido pelo Governador do Estado

entre os indicados em lista tríplice pelo Conselho de Administração.

Análise

1) Em 15/08/2017 o  governo Sartori  apresentou  um pacote  de projetos  e  ações,  denominado de “Projeto
Especialização do IPE”. Entre as ações destacadas pelo Governo estava a  separação das atividades de
saúde e previdência, com a criação do Instituto de Assistência à Saúde – IPE Saúde e a transformação do
IPERGS em IPE Previdência.

2) Os projetos foram protocolados em 03/10/2017 em regime de urgência. Dada a atuação das entidades do
funcionalismo e da oposição, em 07/11/2017 os projetos foram retirados da Ordem do Dia e o governo
solicitou a retirada do regime de urgência. Em 09/11/2017 o governo solicitou novo regime de urgência. Em
11/11/2017 o governo encaminhou Mensagem Retificativa à maioria dos projetos. Em 20/11/2017 o governo
solicitou  novo  regime  de  urgência.  Com  isso,  os  projetos  foram  aprovados  em  06  e  13/03/2018  e
sancionados em 05/04/2018.

3) Projetos aprovados e sancionados em 2018:

a) PLC  206/2017  (LC  15.143/2018):  Transforma  o  IPERGS (Previdência  e  Saúde)  em  IPE  Prev,
unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/RS.

b) PLC 207/2017 (LC 15.142/2018): Altera o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/RS.

c) PL 211/2017 (Lei 15.144/2018):  Cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do RS – IPE
Saúde.

d) PLC 212/2017 (LC 15.145/2018): Reorganiza o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores.

e) PL 213/2017 (Lei 15.146/2018): Reorganiza o Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência.

4) Compromissos não cumpridos pelos governos Sartori e Leite (a contar de 05/04/2018):

a) IPE Prev:  180 dias para regularizar o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva; Dois anos
para  o total  funcionamento,  com administração e  execução de todas  as  atividades  previstas  em lei;
Reestruturação do Quadro de Pessoal (reestruturado através do PL 67/2020 – Lei 15.472/2020).

b) IPE Saúde:  180 dias compor e instalar o Conselho de Administração e Órgãos Setoriais (Conselho
ainda não instalado); Dois anos para receber a administração e a execução de suas atividades; Criação do
Quadro de Pessoal (criado através do PL 68/2020 – Lei 15.473/2020).

5) A  Subcomissão  que tratou do  IPE Saúde  e que teve como  Relator  o  Dep. Pepe Vargas,  propôs um
conjunto de recomendações, das quais destacamos:

a) Adoção de providências para a instauração da estrutura administrativo-organizacional.

b) Reabertura das unidades de atendimento no interior do Estado.

c) Garantia de atendimento integral à saúde dos seus segurados, incrementando ações preventivas.

d) Garantia de acesso aos usuários a serviços de urgência e emergência e a consultas especializadas.

e) Inserção do IPE Saúde na estratégia de saúde do Estado.

f) Estabelecimento de um cronograma de desembolso aos serviços hospitalares e de apoio diagnóstico.

g) Gestão junto ao Poder Judiciário no sentido de garantir o julgamento da ACP em relação aos imóveis
do IPE Saúde.

h) Garantia da manutenção do caráter contributivo e solidário do IPE Saúde e da gestão paritária dos
órgãos colegiados.
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6) Em 25 de abril de 2020 o governo Leite encaminhou seis proposições, em regime de urgência, para a
Assembleia Legislativa, tratando do IPE Saúde e do IPE Previdência. Com base na Resolução de Mesa
da  Assembleia  Legislativa  –  RSM  1.660/2020  –  COVID-19,  foram  apreciados  e  aprovados  quatro
proposições:

a) PL 67/2020 - Altera a Lei 13.415/2010 e a Lei 15.146/2018, que reorganizam o Quadro de Pessoal do
IPE, instituído pela Lei 9.670/1992.

b) PL 68/2020 - Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do IPE Saúde.

c) PL 66/2020 - Contratação emergencial de 27 profissionais para o IPE Saúde: 18 Analistas em Gestão
de Saúde e 09 Peritos e Auditores Médicos.

d) PL 65/2020 - Contratação emergencial de 27 profissionais para o IPE Previdência: 18 Analistas em
Previdência, 03 Peritos e Auditores e 06 Assistentes em Previdência.

7) Elementos de crítica:

a) Em  2017,  o  Governo  apresentou  o  Pacote  de  Projetos  prometendo  modernização,  qualificação e
ampliação do atendimento, sem apresentar medidas concretas para isso. Passados mais de dois anos, a
promessa não se concretizou, e a precarização do atendimento chega a níveis alarmantes. 

b) Assim  como  ocorreu  em  2017,  os  projetos foram  elaborados  sem  participação  das  entidades  de
servidores  e,  inclusive,  sem  discussão  com  os  próprios  Conselheiros  do  IPE,  mesmo  impactando
diretamente em mais de um milhão de usuários do IPE Saúde e em mais de 320 mil segurados do IPE
Previdência.

c) Assim  como  nos  projetos  aprovados  em  2018,  os  projetos propostos  fortalecem  uma  concepção
autocrática de Governo e não uma concepção de Estado: Retira  da Lei  os períodos de  carência;
Impede que a  Presidência e Vice-Presidência  do  Conselho de Administração sejam exercidas por
Conselheiros representantes de entidades; Impede que o Conselho indique o Diretor de Provimento
em Saúde.

d) O Governo tinha 180 dias (a contar de 05/04/2018) para regularizar o Conselho de Administração e
a Diretoria do IPE Prev e compor e instalar o Conselho de Administração do IPE Saúde. Tinha dois
anos para a separação e funcionamento dos dois Institutos e criação do Quadro de Pessoal do IPE
Saúde. Em plena pandemia da Covid-19, o Governo envia um novo pacote  e pedir  mais 180 dias
para compor o Conselho de Administração do IPE Saúde e convalidar os  atos praticados pela
Diretoria Executiva. até a composição plena do Conselho de Administração.

e) A Lei 15.473, de 09 de abril de 2020 (originária do PL 68/2020, aprovado em Regime Especial em 
função da Pandemia) prorrogou por mais 180 dias os prazos para instalação do Conselho de 
Administração  e  convalidou os atos praticados pela Diretoria Executiva até a composição plena 
do Conselho de Administração (Art. 29). 

f) No  Pacote  de  2018  o  governo  dobrou  a  contribuição  dos  optantes.  Agora,  além  de  manter  esta
contribuição, o Governo endurece ainda mais as regras.

g) Na votação do Pacote em 2018 o Governo assumiu o compromisso de revisar a Matriz Salarial para a
Categoria Assistente em Previdência e Saúde. Além de não enviar o projeto fazendo tal revisão, no PL
68/2020 (Criação do Quadro de Pessoal do IPE Saúde) o Governo manteve a mesma matriz salarial, sem
corrigir tal distorção.

Proposição

1) Diante dos elementos colocados e a pedido de entidades de servidores, as Bancadas do PT, PDT e PSOL
articulam uma emenda visando manter a indicação do Diretor de Provimento de Saúde pelo Conselho
de Administração (supressão do Inciso I do Art. 1º do PL 116/2020) e manter a possibilidade do Vice-
Presidente do Conselho de Administração ser eleito dentre os representantes das entidades (supressão
do Inciso II do Art. 1º do PL 116/2020).

2) Caso a Emenda seja aprovada,  propõe-se que a Bancada vote favorável ao PL 116/2020.  Importante
também que a Bancada aproveite o momento para fazer um bom debate sobre o IPE Saúde.

 

06/07/2020.

Elton Scapini - Assessor
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