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

CONSELHO GESTOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 05/2021

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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, juntamente aos Conselheiros Suplentes Karina Luiza dos Santos

de  Paula  e  Volmar  Gobetti  Corrêa. A  pauta  apresentou  os  seguintes  assuntos:  1) Proposta  de

inclusão de itens na Lei Complementar nº 298/2007 quanto aos seguintes assuntos: Contribuição ao

plano de saúde dos agentes de saúde e agentes de endemia; Regulamentação quanto ao plano de

saúde de novos pensionistas; 2) Assuntos gerais.  Iniciada a reunião, com a palavra, a Conselheira

Karina apresentou parecer jurídico do Sindiserv quanto à constitucionalidade da minuta de projeto

de lei para alteração da Lei 298/2007. São dois os artigos em que se prevê a alteração. No artigo 4º,

inciso III, alíneas  a e  b, com  relação  ao  prazo  para  que  os  novos  pensionistas  solicitem  a

permanência ou adesão ao plano de saúde, que passaria de 30 dias para 90 dias. No artigo 35, §1º, o

acréscimo da alínea h, que extingue do cálculo de contribuição ao IPAM-Saúde as horas extras de

celetistas.  O  parecer  do  Sindiserv  considera  que  não  há  inconstitucionalidade  na  proposta  de

alteração.  Com a  palavra,  o  Conselheiro  Gabriel  destacou  que,  apesar  dos  termos  do  parecer

apresentado pelo Sindiserv, ainda entende pela inconstitucionalidade da vinculação automática dos

dependentes em virtude da vinculação ao plano se dar por vontade e ato único e exclusivo do titular

do plano). Sugere que o prazo para solicitar a adesão ao plano de saúde seja de 90 dias a contar da

inclusão no FAPS (retroagindo à data do óbito, caso a solicitação para pensão tenha ocorrido dentro

dos  30  dias,  prazo  estabelecido  pela  Lei  241/2005,  do  IPAM-FAPS).  Definiu-se  que  será

encaminhada proposta ao Conselho Deliberativo para análise quanto ao prazo para solicitação de

pensão.  O  assunto  será,  novamente,  analisado  em próxima  reunião.  Com relação  à  questão  da
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extinção das horas extras no cálculo de contribuição ao IPAM-SAÚDE, não foi possível a análise

porquanto o estudo de impacto atuarial ainda não está disponível. Em assuntos gerais, Rui Miguel

sugeriu que o IPAM faça uma parceria para atendimentos fora do município. Flavio informou que o

IPAM entra em contato com os prestadores. Porém, destacou que a manifestação de interesse em se

credenciar é uma iniciativa que deve partir do prestador. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a

ata, que será assinada/confirmada pelos presentes e publicada no site do IPAM. A Presente ata serve

também com atestado para apresentação dos servidores junto às respectivas repartições.
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