
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

CONSELHO GESTOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 03/2021

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma  on-line, para

reunião  ordinária  do  Conselho  Gestor  do  IPAM-Saúde,  estiveram  presentes  os  seguintes

conselheiros: Rui Miguel Borges da Silva (Presidente do Conselho), Flavio Alexandre de Carvalho

(Presidente do IPAM), os Conselheiros Titulares Gabriel Bonezi,  Maria Lourdes Back de Lima,

Luciane Denise Varela de Vargas e Maria Marlene da Silva Faria, juntamente aos Conselheiros

Suplentes  Volmar  Gobetti  Corrêa,  João Antônio Ferreira  e  Karina Luiza dos  Santos de  Paula.

Também participou da reunião a Procuradora do IPAM, Bárbara Arruda. A pauta apresentou os

seguintes  itens:  1)Deliberação  sobre  o  processo  do  Espólio  de  Luiz  Pasa;  2.  Assuntos  gerais.

Iniciada a reunião, como primeiro item da pauta, deu-se continuidade à análise do assunto “Espólio

de Luiz Pasa”. Com a palavra, Bárbara informou que a intenção de submeter o assunto ao conselho

foi de regulamentar a concessão de pensão em possíveis casos semelhantes que possam ocorrer. No

caso em tela, a requerente foi internada como dependente, quando seu esposo, que também estava

internado, veio a falecer. A requerente, então, com o falecimento do titular, não mais encontrava-se

na condição de dependente. O que havia, no momento, era uma expectativa como pensionista. E,

por mais que ainda não tivesse realizado o requerimento, já detinha esse direito, apenas não o tinha

exercido.  Disse  também  que,  referente  ao  plano  de  saúde,  a  lei  silencia  em  relação  à  perda

automática do vínculo. Em casos de requerimento de pensão, o que se pratica é a permanência do

dependente no plano até que se tenha a conclusão do processo. Citou o artigo 4º, inciso III, da Lei

Complementar 298/2007, que prevê que o prazo para ingresso no plano de saúde é de 90 (noventa)

dias a partir da qualidade de pensionista (do óbito do titular). Entende que a lei deve se adequar à

realidade. E que há necessidade de regulamentação para possíveis casos similares. Karina corrobora

com a manifestação da Procuradora Bárbara. Porém, considera que, na presente reunião, o que deve

ser definido é se o IPAM deve ou não realizar o pagamento das despesas referentes aos dias em que
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a requerente permaneceu internada após o falecimento do titular. E que, na próxima reunião, deve-

se  analisar  a  possibilidade  de  alteração  na  legislação.  Gabriel  entende  que  houve  falta  de

legitimidade por parte da filha. Considera que não há necessidade de normatização específica, pois

há previsão no código civil. Flavio destacou que a requerente entrou como dependente e saiu como

pensionista titular e que não há como negar qualquer direito a ela. E que há que se ponderar, além

da relação do IPAM com a beneficiária, a relação do IPAM com o prestador. Rui entende que, de

acordo  com  o  artigo  4º,  inciso  III,  da  Lei  Complementar  298/2007,  pode-se  observar  que  a

requerente estava dentro do prazo de requerimento do plano de saúde. Considera que, no momento

do óbito, ela já se tornou pensionista, apenas não estava legalizada como tal. Após nova análise, o

Conselheiro Gabriel demonstrou-se favorável à regulamentação para possíveis situações análogas.

Porém, entende que não se pode associar o pensionista ao plano de maneira compulsória, e sim

mediante  requerimento.  E, com relação  ao pagamento dos valores gastos  durante  a  internação,

ressaltou a importância da cobrança dos valores retroativos referentes à contribuição ao plano de

saúde.  Posto em votação, o pagamento dos valores gastos durante a internação da requerente foi

aprovado por unanimidade. Em assuntos gerais, Karina falou a respeito da janela de oportunidades,

com relação a quais valores são considerados para contribuição dos Agentes de Saúde e Agentes de

Endemia. Explicou que, no caso dos estatutários, o desconto ocorre de acordo com a contribuição

ao FAPS. Já para os regidos pela CLT, a contribuição se dá de maneira diversa,  pois considera

também as horas extras para base de cálculo. Sugere uma alteração na legislação. Definiu-se que o

assunto será,  novamente,  discutido na próxima reunião. A seguir,  com a palavra,  a Conselheira

Maria Marlene solicita uma melhora na comunicação do Conselho, tanto com relação à ata, como

quanto à convocação, que deve ser enviada com no mínimo uma semana de antecedência.  Nada

mais havendo a relatar, encerra-se a ata, que será assinada/confirmada pelos presentes e publicada

no site do IPAM. 
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