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TERMO DE ABERTURA 
 
 
NESTA DATA FOI REALIZADA A ABERTURA DO LIVRO DE ATAS DIGITADO NÚMERO TRÊS, QUE SE 
DESIGNARÁ A REGISTRAR OS ASSUNTOS TRATADOS NAS REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
PREVPEL, DO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE AGOSTO DE 2022, DA GESTÃO 2019 A 2022. 
AS FOLHAS SERÃO NUMERADAS E, UMA VEZ IMPRESSAS E ASSINADAS POR SEUS CONSELHEIROS, DEVERÃO 
SER ENCADERNADAS PARA EFEITO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO. 
 

PELOTAS, 03 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
2 

 
ATA 379 

 
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os novos membros do Conselho Deliberativo do Prevpel gestão 
2019/2022, quais sejam, por parte dos eleitos titulares Sérgio Renato Costa da Rosa, Tiago Botelho 
Domingues, Rodrigo Alves Costa, Silvio Coitinho Souza (ausente) e Mariângela de Quadros Guimarães, 
primeira suplente, pelo licenciamento do  referido conselheiro, por parte dos representantes do poder 
executivo os titulares José Drummond de Macedo Neto, Paulo Luis Venturini Osório, Robson Grillo 
Bittencourt e Carmem Vera da Silva Roig, ainda por parte da representação do SIMP a conselheira Tatiane 
Lopes Rodrigues. Após alguns esclarecimentos a respeito do funcionamento do Conselho e suas reuniões 
ordinárias semanais, feitos por alguns conselheiros da gestão anterior, conselheiro Robson sugere o nome 
de Sérgio Renato Costa da Rosa para, novamente, ocupar a cadeira de presidente do Conselho, ao que o 
conselheiro, manifestando-se, consente em colocar seu nome à votação, dizendo que, apesar de este cargo 
ter representativa responsabilidade, pelo envolvimento que traz, não significa ser mais do que qualquer 
outro conselheiro na importância de sua participação. Conselheiro Rodrigo coloca seu nome à disposição 
também para presidência, obtendo-se então a seguinte votação: 6 votos para conselheiro Sérgio, 2 votos 
para conselheiro Rodrigo e uma abstenção por parte da representante do SIMP, a qual justificou por não 
ter sido previamente tratado na direção do Sindicato os possíveis nomes. Também foram eleitos como 
primeiro e segundo secretários, respectivamente, Carmem e Tiago. Foram discutidos as questões sobre 
quando da ausência de conselheiro titular como se daria a convocação de suplente, objeto de estudo para 
próximas reuniões. Tendo em vista a Assembleia da Comissão PL FAM na próxima quinta-feira e 
considerando a participação de Tavane de Moraes como Conselheira na gestão anterior e representante na 
Comissão PL FAM, e tendo em vista a relevância de sua atuação durante todo o processo de formatação e 
discussão do referido PL, como ficou de sua competência a elaboração dos slides e a apresentação na  
referida Assembleia, o Conselho entendeu de encaminhar ofício solicitando a sua presença no desempenho 
desta tarefa já programada. Cabe salientar que não há impedimento legal para que assim proceda, mesmo 
não tendo sido reconduzida ao Conselho Deliberativo, uma vez que todo o desenvolvimento do trabalho foi 
executado anteriormente ao novo mandato deste órgão colegiado. Eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei 
a presente ata, declarando que consta na página 02 do Livro de Atas, com o anexo: Ofício 06/2019 do 
Conselho Deliberativo. 
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ATA 380 
 
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número dois 
mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Prevpel gestão 2019/2022, quais 
sejam, Sérgio Renato Costa da Rosa, Tiago Botelho Domingues, Rodrigo Alves Costa, Silvio Coitinho Souza, 
José Drummond de Macedo Neto, Paulo Luis Venturini Osório, Robson Grillo Bittencourt e Carmem Vera da 
Silva Roig e Tatiane Lopes Rodrigues. Como já acertado anteriormente toda a segunda reunião do Conselho 
Deliberativo de cada mês terá a presença dos representantes do Conselho Fiscal, presentes os conselheiros 
Renato Abreu e Rosângela Mendes. Relato do conselheiro Rodrigo sobre a Assembléia da Comissão PL FAM 
realizada dia 05 de setembro passado onde foi aprovada a proposta do PL FAM. Discussão sobre prazos de 
carência e o aumento de 2% na contribuição para funcionários com dependentes. Conselheira Rosângela 
relata a necessidade de contratar uma consultoria/auditoria sobre prestação de contas mais detalhada de 
todos os serviços prestados pelos credenciados, em especial os hospitais. Conselho fiscal preocupado com a 
forma de comprovação dos gastos hospitalares. Conselheiro Renato cita exemplos comparando custos de 
alguns medicamentos no mercado e no Hospital São Francisco cuja a diferença é muito grande. Uma fita 
HGT (medição de glicose) no mercado custa R$0,75 e o Hospital cobrou R$ 10,00. Conselheiro Silvio relata 
visita ao IPASEN (Instituto Previdência Novo Hamburgo) sobre o controle dos gastos. Conselheiro José 
explica o pagamento no SUS, cada serviço pago deve estar atrelado a uma tabela e o controle deve ser 
efetuado para garantir a eficiência do processo. Conselheiro Paulo informa que existe uma tabela nacional 
de preços de medicamentos. Conselheira Tatiane informa que não existe regulamentação para tabelas de 
medicamentos no município, diz que além da majoração de preços ainda existe a situação das dívidas que 
os funcionários adquirem pós-internações e das dívidas abarcadas pela Prevpel em casos de óbitos. 
Discussão sobre novas metodologias e processos para melhorar o FAM. Conselheira Tatiane questiona a 
forma legal de contratar uma auditoria. Diretora Presidente Berenice comparece à reunião para participar 
de videoconferência com empresa de consultoria que apresentou formas e vantagens de elaborar Censo 
Previdenciário, Compensação Previdenciária e Cálculo Atuarial. Após, realizou-se debate sobre a viabilidade 
e benefícios ou não de contratação de empresa de consultoria e a obrigação legal de elaborar o censo. 
Berenice coloca que este Conselho discuta sobre a viabilidade de licitação para contratação de empresa 
que elabore o Censo Previdenciário e consequentemente sua utilização para o FAM. Berenice apresenta ao 
Conselho o novo Diretor de Benefícios Sr. Olimpio Mello que substituirá o Sr. Ilton Scherer que se 
aposentará. Conselheiro Rodrigo pergunta a Berenice sobre algumas questões já demandadas em relação à 
publicização aos servidores nos prontos atendimentos credenciados da fixação de forma visível dos valores 
referentes aos procedimentos antes de executá-los. Berenice solicita ao Conselho Deliberativo a Ata em 
que consta tal deliberação. Conselheiro Rodrigo questiona como seria dada a escolha do servidor que virá 
para atuar junto ao Diretor de Benefícios. Berenice responde que conforme a lei vigente os servidores são 
cedidos ao PREVPEL, oriundos da Administração Direta e indicados pelo Chefe do Executivo, observando a 
qualificação e perfil para o trabalho. Conselheira Tatiane pergunta à Berenice sobre o afastamento do 
contador Antônio e quem responderá sobre o setor. Diretora responde que o relatório da UCCI resultou em 
uma sindicância que constatou uma prática no Instituto de funcionários retirarem férias somente em dias 
úteis e que havia um grande número de dias de férias a serem gozadas e para normalizar a situação foi 
determinado aos funcionários o gozo de todas as férias e que atualmente já existe uma contadora cedida 
responsável pelo setor. Conselheira Tatiane registra que tal situação causa problemas ao erário e que não 
deveria ser permitido o acúmulo de férias. Eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata. 
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ATA 381 
 
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, 
número dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Prevpel Ausente 
Conselheira Tatiane. Inicia-se a reunião com a leitura e aprovação da Ata 380. Presidente Conselheiro 
Sérgio relata conteúdo do Memorando PREVPEL 402.000343/2019 enviado pela Diretora Berenice pedindo   
deliberação sobre a necessidade de contratação de empresa para realizar o Censo Previdenciário. 
Conselheiro Robson salienta a necessidade do Censo ser realizado em conjunto com o Executivo. 
Conselheiro Paulo reforça que a ação deverá ser integrada com o SARH. Conselheiro Tiago comenta que 
Berenice salientou que o Censo é importante para obtenção de dados fidedignos para elaboração do 
cálculo atuarial. Conselheiro José pergunta quais as inconsistências das atuais informações cadastrais. 
Conselheiro Tiago informa que não há uma estimativa. Foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade a solicitação da Diretora Berenice pela autorização de abertura de processo licitatório para 
que se execute o Censo Previdenciário, conforme determina a legislação, permitindo-nos cálculo atuarial 
confiável e preciso. Presidente lê resposta da Diretora Berenice aos questionamentos do Conselheiro Tiago 
sobre reposição salarial aos funcionários do PREVPEL. Diretora informa que não concederá reposição 
inflacionária e pondera os motivos em documento anexo a esta ata datado de 09 de setembro de 2019. 
Conselheiro Tiago não tem concordância com os argumentos apresentados tendo em vista que a PREVPEL é 
um órgão da Adm. Indireta, possui autonomia e para gastos com pessoal existe a taxa de administração 
para tal fim, sendo que reposição inflacionário não é reajuste é a recomposição do poder de compra 
perdido ao longo de doze meses, logo este ano todos os órgãos da Indireta concederam 5,7% (INPC). 
Conselheiros decidem que após receberem Regimento Interno farão a leitura do mesmo e realizarão 
debate na próxima reunião. Conselheiro Rodrigo cita o princípio da impessoalidade na administração 
pública ao relatar que através de contato com a Diretora Berenice soube que após abertura de edital de 
seleção pública para credenciamento, a clínica pediátrica Sem Dodói estava sendo avaliada através de uma 
comissão. O Conselho entende que se cumprido todos os requisitos do Edital a clínica estaria 
automaticamente credenciada. Tendo em vista ser um informe, o Conselho encaminhará um memorando 
solicitando informações detalhadas a respeito. Nada mais a declarar, eu, Conselheira Carmem, lavrei e 
digitei a presente ata, declarando que consta na página 4 do Livro de Atas, com os anexos: Memorando 
PREVPEL 402.000343/2019 e documento da Diretora Presidente datado de 09 de setembro de 2019 e que 
após lida e aprovada será assinada por todos. 
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ATA 382 
 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, 
número dois mil e trinta e cinco, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberativo do Prevpel 
Informações sobre forma de acesso ao SIM pela PREVPEL. Leitura da resposta da Diretora do PREVPEL ao 
memorando enviado pelo Conselho questionando a análise da documentação da Clínica Sem Dodói por 
uma Comissão quando do seu credenciamento no FAM. Na resposta fica esclarecido que o Edital 
determinava esta possibilidade e que a Comissão analisou os documentos de todos os pretensos 
credenciados que receberam o mesmo tratamento. A análise foi realizada em ordem cronológica de 
inscrição. A Clínica Sem Dodói apresentou no início inconsistências no Alvará Sanitário e após apresentou 
correções. Está sendo elaborado o Termo de Credenciamento da clínica. Informa também o funcionamento 
da Comissão, agenda de reuniões e seus membros. Início da análise do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo até o Art. 10.Eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada por todos. 
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ATA 383 

 
No primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberativo do Prevpel. Conselheiro 
Silvio propõe pesquisar outros modelos de Instituto de Previdência e suas formas de atuação. Reiniciaram-
se os trabalhos de análise do Regimento Interno a partir do Art.10. Conselheiro Paulo propõe chamar o 
suplente quando o Conselheiro titular retirar licença médica superior a 15 dias. No caso de outras licenças 
legais superiores a 15 dias o Conselheiro titular pode comparecer ou não. No caso de querer comparecer, 
mesmo em licença, deverá manifestar o interesse por escrito ao Presidente em um prazo de 48 horas antes 
da reunião. Discussão sobre horário de chegada e saída (primeira e segunda chamada) e 
consequentemente o registro das faltas. Conselheira Tatiane registra que o Conselho deve enviar 
questionamento à Direção do PREVPEL sobre o atraso no pagamento dos aposentados e pensionistas e 
considerando como será feito o repasse pelo Executivo. Conselheiro Rodrigo quer que seja inserido no 
questionamento a posição do PREVPEL sobre o pagamento do grupo previdenciário, se haverá atraso no 
pagamento, porque este grupo é autossuficiente e seus recursos são capitalizados. Conselheiro Silvio volta 
à questão do Regimento Interno   e sugere determinar 11:30h como o horário limitador para o fim da 
reunião, podendo ser terminada antes caso a pauta seja vencida, neste caso, o conselheiro que se retirar 
antes do seu término receberá falta da mesma forma que aquele que chegar após a segunda chamada. 
Nada mais a declarar, eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ataque após lida e aprovada será 
assinada por todos, declarando que consta na página 6 do Livro de Atas, com o anexo Memorando PREVPEL 
n 22/2019 endereçado à Diretora Presidente sobre os questionamentos dos Conselheiros Rodrigo e 
Tatiane. 
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ATA 384 

 
No oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número dois 
mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Prevpel. Ausentes Conselheiro 
Tiago e Conselheira Tatiane que apresentaram como justificativa a presença na Assembleia dos 
Municipários. Leitura do processo 200.000368/2019 onde consta a resposta da Diretora Presidente ao 
Memorando PREVPEL 22/2019 sobre o pagamento dos aposentados e pensionistas, em anexo nesta Ata. 
Conselheiro José Drumond questiona como funciona a rotina do FAM para melhor escolher o modelo de 
Auditoria. Conselheiro Sílvio propõe convidar a Diretora Presidente da PREVPEL e os técnicos do FAM para 
apresentar a rotina de operacionalização do sistema dos seus procedimentos ao Conselho Deliberativo em 
função dos novos membros que a desconhecem. A proposta foi aceita pelo Conselho e será enviado 
Memorando à Direção da PREVPEL com o convite para comparecerem na próxima reunião. Conselheiro 
Paulo sugere que o Conselho deverá se apropriar das regras de contratação dos prestadores dos serviços 
para avaliar uma possível informatização e controle. Também sugere estudar a aplicação do programa 
Aghus (regulação e controle de internações hospitalares e exames), sem ônus, uma vez que a Prefeitura já 
é proprietária deste programa. Conselheiro Rodrigo informa que na terça-feira passada (01/10/2019) 
reuniu-se a Comissão que trata do PL FAM e encaminhou o projeto para a Diretora Presidente para os 
devidos encaminhamentos. Conselheiro Rodrigo acrescenta que este Conselho deverá indicar um membro 
para a Comissão PL FAM, em substituição à Conselheira Tavane. Nada mais a declarar, eu, Conselheira 
Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que 
consta na página 7 do Livro de Atas, os anexos: processo 200.000368/2019 onde consta a resposta da 
Diretora Presidente ao Memorando PREVPEL n 22/2019 e Memorando PREVPEL n 23/2019 endereçado à 
Diretora Presidente. 
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ATA 385 
 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Prevpel. Ausente 
Conselheira Tatiane. Diretora Presidente do Prevpel compareceu na reunião e primeiramente solicitou ao 
Conselho que colocasse em pauta a indicação de mais um membro deste órgão para compor a Comissão PL 
FAM. Foi indicado o Conselheiro José Drummond. Antes da apresentação do funcionamento do FAM a 
Diretora deu informes em relação a reforma administrativa que pretende realizar no quadro do Instituto 
para agilizar os trabalhos rotineiros e está sendo enviado um PL à Câmara de Vereadores para 
reformulação do quadro de funcionários, especialmente para o COMPREV e para tanto não haverá 
contratação de empresa de consultoria para captar recursos via tal sistema e sim treinamento para os 
servidores do Instituto. Também informou a contratação de uma consultoria financeira que permitirá maior 
transparência e descentralização dos investimentos, elaborando o Plano de Investimentos para o ano de 
2020. Foram analisadas propostas de 4 empresas para prestação de tal serviço, sendo que a escolhida 
cobrará R$ 600,00 ao mês durante um ano. Informou que está sendo elaborado o Edital, via pregão 
eletrônico para contratação de empresa para o Censo Previdenciário. Berenice ainda informa que segundo 
a Portaria 464/2018 da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda esta determina/orienta o fim da 
segregação de massas, onde através de um estudo da Caixa Federal apresentam-se 4 cenários e para isto 
solicita ao Conselho Deliberativo que analise e delibere sobre isto. Na sequência equipe técnica do FAM 
compareceu a reunião e apresentou organograma e funcionamento do Fundo explicitando os problemas e 
as vantagens do sistema. Nada mais a declarar, eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que 
após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 8 do Livro de Atas o anexo 
Cenários da Reavaliação Atuarial 2019 elaborado pela Caixa Econômica Federal. 
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ATA 386 
 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, 
número dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausente 
Conselheiro Silvio e presente como suplente o Conselheiro Vozer. Iniciou-se a análise dos cenários 
econômicos estudados pela Caixa Federal e foi constatado pelo Conselho inconsistência nos dados 
apresentados justamente pela falta de um censo previdenciário. Conselheiro Rodrigo sugere que o 
Executivo avalie os cenários apresentados pela Caixa e que após remeta a este Conselho para que seja 
analisado. O Conselho por unanimidade acata a proposta e propõe que a Direção do PREVPEL encaminhe o 
documento da Caixa ao Executivo. Recebido por este Conselho memorando enviado pela Diretora 
Presidente a propósito da orientação da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho sobre a exigência do 
registro no Quadro de Governança de resumo mensal das pautas registradas nas atas do Conselho 
Deliberativo com as principais deliberações no período. Berenice solicita ao Conselho que este resumo seja 
enviado ao PREVPEL até o quinto dia útil de cada mês. Em resposta a esta solicitação, o Conselho entende 
que como as atas das reuniões são publicizadas no site da Prefeitura contendo todas as pautas, compete ao 
Instituto realizar esta atribuição do resumo exigido. Conselheiro Rodrigo como representante da Comissão 
PL FAM traz a informação que o Diretor Técnico do FAM, Dr. Neri, tem apontado alterações no PL, sendo 
que já não cabem mais modificações tendo em vista que o referido projeto já foi estudado e aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, Comissão PL e Assembleia dos Servidores Estatutários. Outra questão registrada 
pelo Conselheiro Rodrigo é sobre a utilização dos recursos do Fundo Previdenciário (conta corrente nº 
04.19092500 - Ag. nº 0918) para o pagamento dos salários em atraso dos servidores, via determinação 
judicial. Pede ao Conselho que envie solicitação à Direção do PREVPEL questionando como será feita a 
restituição dos valores utilizados e em qual prazo. Foi elaborado memorando com o questionamento 
solicitado. Nada mais a declarar, eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e 
aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 9 do Livro de Atas o anexo: 
Memorando PREVPEL – 402.000376/2019. 
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ATA 387 
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, 
número dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausente 
Conselheiro Silvio e presente como suplente a Conselheira Mariângela. Presidente Sérgio relata o histórico 
da aprovação do PL FAM e as alterações propostas pela Diretoria Técnica do FAM. Conselheira Tatiane 
pede para registrar em ata que as decisões tomadas pela Assembleia em relação ao PL FAM não podem ser 
modificadas por este Conselho nem pela Direção Técnica do FAM. Conselheiro Rodrigo relata que a 
Diretora Administrativa e Financeira do PREVPEL participou da Comissão que elaborou o PL e concordou 
com todos os termos propostos. Conselheiros solicitam a presença do assessor jurídico Ricardo Petrucci 
para dirimir dúvidas sobre a redação do PL FAM. Foram relatadas quais as questões aprovadas na 
Assembleia e a alteração elaborada por Ricardo foi por solicitação do Diretor Técnico do FAM. Conselheira 
Tatiane registra que o SIMP é contra o posicionamento do Conselho em alterar o texto do PL aprovado em 
Assembleia. O Conselho aguarda a revisão textual do PL que será elaborado pelo assessor jurídico Ricardo 
para que o mesmo retrate o que foi decidido na Assembleia e na Lei atual para posterior análise. Presidente 
Sérgio relata que a Diretora Presidente informou que o Executivo já tem conhecimento dos 4 cenários 
sobre a Extinção de Segregação de Massas apresentados pela Caixa Federal e solicita ao Conselho que 
escolha dois para posterior análise. Para a realização deste trabalho o Conselho pede à Presidente da 
PREVPEL que envie a documentação já solicitada pela Secretaria da Previdência para elaboração do 
relatório de viabilidade para revisão da Segregação de Massas de Pelotas conforme elencado no e-mail por 
ela recebido e repassado a este Conselho. Nada mais a declarar, eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 10 do 
Livro de Atas o anexo: e-mail datado de 16/10/2019 de Rodrigo Camacho, Gerente de Negócios da Caixa 
Federal para Diretora Presidente Berenice solicitando documentação para viabilidade de revisão da 
Segregação de Massas de Pelotas. 
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ATA 388 
 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Os 
conselheiros analisam as informações enviadas pela Diretora Presidente sobre os dados dos Servidores do 
Grupo Financeiro até dezembro de 2008. Registre-se que o Conselho não recebeu da Diretora Presidente a 
documentação também solicitada pela Secretaria da Previdência para elaboração do relatório de 
viabilidade para revisão da Segregação de Massas de Pelotas e demandada pelo Conselho na reunião 
anterior para que seja possível analisar os cenários propostos pela Caixa Federal. Também registre-se que 
não foi recebida a resposta ao Memorando 24/2019 de 22/10/2019 onde foi questionado à Diretora 
Presidente qual o prazo e como será feita a restituição dos valores utilizados pelo Fundo Previdenciário 
para o pagamento dos salários em atraso dos servidores, conforme recente decisão judicial. Conselheira 
Tatiane registra que levará esta falta de resposta do PREVPEL através da Diretora Presidente, ao setor 
jurídico do SIMP para anexar esta informação à ação judicial, além da falta de manifestação do Executivo. 
Conselheiro Tiago registra que através de conversa com o Diretor Técnico do FAM, Dr. Neri, ficou ciente 
que se mantém a ausência de parâmetros igualitários para cobrança dos procedimentos nos pronto 
atendimentos credenciados e que os servidores continuam sem acesso a estes custos antes dos 
atendimentos. A solicitação de colocar a tabela de valores dos procedimentos em lugar visível para acesso a 
todos foi registrada em Ata 363/2019 em 23/04/2019 e até o momento não foi implementada. Além desta 
solicitação na citada ata, Conselheiro Rodrigo registra que em reunião recente deste Conselho com a 
presença da Diretora Presidente, lembrou a falta desta ação e reforçou o pedido informando-a o número 
da ata. Os Conselheiros solicitam à Diretoria Técnica do FAM que envie a este Conselho a Tabela de Valores 
de Procedimentos nos pronto atendimentos credenciados. O Conselho registra que aguarda a redação final 
do PL FAM pelo assessor jurídico Ricardo Petrucci conforme acordado na reunião passada. Nada mais a 
declarar, eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 
todos. 
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ATA 389 
 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausentes 
conselheiros Paulo Osório e Robson Bittencourt. Como já acertado anteriormente toda a segunda reunião 
do Conselho Deliberativo de cada mês terá a presença dos representantes do Conselho Fiscal, presentes os 
conselheiros Cláudio Viana, Renato Abreu e Rosângela Mendes. Conselheiro Renato alerta sobre o valor 
retirado do Fundo Previdenciário. Juiz não disse como será realizado o ressarcimento e a perda das 
aplicações e dos juros. O valor já retirado para pagamento dos funcionários pode causar diferença no 
cálculo atuarial. Conselho Fiscal quer alertar que uma nova retirada é certo que causará a diferença citada. 
É responsabilidade do Conselho Fiscal garantir os recursos do Fundo Previdenciário e como o Conselho não 
pode solicitar manifestação da Direção da PREVPEL, pede ao Conselho Deliberativo que o faça. A intenção 
não é de ser contra o pagamento dos funcionários, mas sim, defender os recursos do Fundo Previdenciário 
que beneficiará os mesmos. Se a retirada for constante, acabará com o Fundo. Conselheiro Tiago informa 
que o Conselho Deliberativo enviou memorando à Direção do PREVPEL há três semanas solicitando que 
perguntasse ao Executivo como e quando se faria o ressarcimento da retirada ao Fundo. Presidente Sérgio 
informa que hoje recebeu a resposta da Prefeita sobre este questionamento que relata que o Fundo deverá 
ser recomposto com os valores devidos, de forma parcelada e corrigida, em função das dificuldades 
financeiras da Prefeitura, mediante Termo de Acordo Financeiro. Conselheiro Renato destaca a importância 
de um cálculo atuarial correto para garantir o pagamento eficiente dos aposentados. Conselheiro Cláudio 
relata que o Ministério da Previdência analisa todos os cálculos e destaca a importância do envio dos dados 
corretos pelo PREVPEL para elaboração do cálculo. Conselheiro Renato destaca a importância dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo conhecerem todos os dados. Conselheira Tatiane informa que ainda não 
tem conhecimento do parecer do juiz sobre o atual pagamento dos funcionários e que se for decidido nova 
retirada do Fundo Previdenciário, o SIMP irá solicitar uma agenda com o juiz para explicar a preocupação 
com a simples retirada de recursos sem apontar como se fará a devolução. Ao analisar o ofício da Prefeita, 
a Conselheira reforça que não houve uma resposta esclarecedora sobre quando e como se fará o 
ressarcimento e sugere que o Conselho demande à Prefeita como se fará o parcelamento e que a Direção 
do PREVPEL não está defendendo o Instituto e portanto o Conselho Deliberativo deve pedir à Direção do 
PREVPEL busque junto à Prefeita respostas mais concretas, na defesa do Instituto. Conselheiro José 
reafirma que o Fundo não pode ser prejudicado, mas relata que, por sua experiência na Secretaria da 
Saúde, quando há demandas de órgão externos, na maioria das vezes não se tem uma resposta imediata e 
que a Prefeita assumiu o compromisso da devolução dos recursos do Fundo. Conselheira Tatiane reforça 
que deverá ser detalhada a proposta de devolução dos recursos ao Fundo. Conselheiro Rodrigo traz mais 
uma informação sobre a cobrança a maior de medicamentos utilizados nos pronto atendimentos dos 
hospitais. Conselheiro Renato registra a necessidade de uma auditoria externa permanente no PREVPEL em 
relação aos recursos gastos pelo FAM. Conselheiro Sérgio relata pedido da Direção do PREVPEL solicitando 
seu comparecimento na próxima reunião e realizar uma videoconferência com a equipe da Caixa sobre o 
fim da Segregação de Massas e a divulgação desta reunião com a presença de jornalista da ASCOM. O 
Conselho achou por bem não realizar nenhuma matéria sobre este assunto, visto não haver nenhuma 
análise concreta. Conselheiro Sérgio lê a resposta da Direção do PREVPEL sobre os questionamentos feitos 
por este Conselho nas Atas 386 e 388, a seguir: 1) em relação a solicitação feita pela Secretaria Especial da 
Previdência e Trabalho sobre a exigência do registro no Quadro de Governança de resumo mensal das 
pautas registradas nas atas do Conselho Deliberativo com as principais deliberações no período que deve 
ser enviado ao PREVPEL até o quinto dia útil de cada mês. O Conselho havia respondido que as atas das 
reuniões são publicizadas no site da Prefeitura contendo todas as pautas e que competia ao Instituto 
realizar esta atribuição do resumo exigido; a Direção informou que de acordo com a determinação da SPS é 
atribuição do Conselho esta tarefa; 2) o Conselho solicitou a mesma documentação demandada pela 
Secretaria da Previdência para elaboração do relatório de viabilidade para revisão da Segregação de Massas 
de Pelotas para que fosse possível a análise dos quatro cenários apresentados pela Caixa, a Direção 
informou que os documentos solicitados não são necessários para a elaboração da análise; 3) a Direção 
anexou resposta da Prefeita em relação ao ressarcimento dos recursos retirados do Fundo Previdenciário  
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para pagamento dos funcionários, já avaliado acima. 4) solicitação pelo Conselho de colocar a tabela de 
valores dos procedimentos em lugar visível nos pronto atendimentos para acesso a todos e até o momento 
não implementada, a Direção informou que as instituições são particulares e não há como exigir esta 
exibição. Foi também solicitada a Tabela de Valores de Procedimentos nos pronto atendimentos 
credenciados, a Direção Técnica do FAM enviou valores de três procedimentos diferentes e de diferentes 
instituições, (tabela utilizada Brasíndice/SIMPRO) não permitindo uma compreensão eficiente de como os 
valores são cobrados comparativamente por instituição credenciada. 5) A Direção informou que a nova 
redação do FAM foi elaborada no mesmo dia solicitado pelo Conselho. Nada mais a declarar, eu, 
Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, 
declarando que consta na página 13 do Livro de Atas os anexos: processo 402.000407/2019; processo 
402.000404/2019 e OFÍCIO GAB. - 384/2019 
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ATA 390 

 
 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, 
número dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausentes 
conselheiros Carmem, Robson e José. Presentes na reunião equipe da Caixa Econômica Federal para 
participar da videoconferência com o atuário contratado por ela, além da Diretora Presidente do PREVPEL, 
equipe técnica e o assessor jurídico do Instituto. Os representantes da Caixa abordam sobre os cenários de 
extinção de segregação de massas e saúde financeira pública informando aos conselheiros que por ser um 
órgão de governo não pode, por força de lei, diretamente elaborar o estudo para propor os cenários. Os 
quatro cenários apresentados ao Conselho para análise foram realizados por um atuário externo que 
também apresentará o estudo do cálculo atuarial que deverá ser apreciado até dezembro de 2019. Durante 
a videoconferência, dentre os cenários apresentados, o atuário entende que aquele de opção número 4 
seria o mais viável. O atuário alerta que tal cenário pode ter por parte da Secretaria de Previdência Social 
mais exigência de documentação do que os outros cenários e estes por sua vez, apresentam mais 
facilidades de aprovação inicial. No que se refere à alíquota suplementar, Conselheiro Paulo questiona o 
atuário sobre a situação desta implicar em aumento nas despesas com pessoal, o que para efeito da Lei de 
Responsabilidade Fiscal extrapolaria o limite legal estabelecido, haja vista que o Município já se encontra 
neste patamar. O atuário responde que como solução para isto teria que tratar a alíquota suplementar 
como aporte de forma clara em lei local, porém os valores da denominada alíquota teriam de ser aplicados 
por cinco anos sem poder utilizá-los. O atuário informa que fará a projeção desta situação colocada e 
oportunizará ao Conselho e também apresentará estudo levando em conta a PEC paralela da Reforma da 
Previdência que ainda tramita no Congresso. A Diretora Presidente Berenice, o assessor jurídico e equipe 
técnica abordam a preocupação e a relevância de todos estudarem e se apropriarem do que permeia o fim 
da segregação de massas, antes da tomada de qualquer decisão e ressalta que o grupo financeiro 
atualmente conta em média com 54% de servidores ativos e 46% de inativos e/ou pensionistas, daqueles 
que ingressaram até dezembro de 2008. Demais Conselheiros se manifestam e debatem sobre o tema 
sentindo-se esclarecidos com a explanação. Nada mais a declarar, eu, Conselheiro Tiago, lavrei e digitei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 
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ATA 391 

 
 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, 
número dois mil e trinta e cinco, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. 
Presença dos representantes do Comitê de Investimentos, da Diretora Presidente do PREVPEL e do 
representante da empresa Referência Aliança, Sr. João, que apresentou as Políticas de Investimentos 2020 
do Fundo Previdenciário para análise e aprovação deste Conselho. A apresentação consistiu em um resumo 
do estudo das aplicações financeiras e segundo ele, a meta atuarial prevista para este ano será atingida, 
além de abordar algumas projeções e expectativas que possam influenciar no ano de 2020. O assessor 
jurídico Ricardo Petrucci e a Diretora Presidente Berenice Nunes fizeram a exposição da proposta de dois 
Projetos de Leis que tratam da reestruturação administrativa do PREVPEL, exemplificando alguns pontos e 
a necessidade de serem implementados, dentre eles: a antiga e ainda vigente “tesouraria” adequar-se para 
“departamento financeiro”; a readequação de pessoal não implicará em aumento de despesas; correção do 
subsídio (salário) do Diretor Presidente do PREVPEL equiparando-se ao que é recebido pelos Secretários 
Municipais, aos Diretores Presidentes de Autarquias e Empresas Públicas; os salários de Diretores Técnicos 
do Instituto não serem vinculados ao salário do Diretor Presidente, mas sim, a definição em valores 
nominais fixos; correções textuais em relação vigente às leis que versam sobre a estrutura administrativa 
do Instituto; clareza e diferenciação quanto à gratificação para gestor do fundo e gratificação pela gerência 
de divisão de contabilidade, ou seja, criar valor não incorporável para a gratificação do fundo (se servidor), 
pois caso o Fundo seja gerenciado por um diretor técnico do Instituto este não perceberá a gratificação 
referida. Ricardo Petrucci e Berenice Nunes informam que com a reforma da previdência recentemente 
sancionada pelo Presidente da República em breve gerará alterações em procedimentos e serviços do 
Instituto, como exemplo, o não mais pagamento por parte do PREVPEL do salário maternidade, salário 
família e auxílio doença, passando estes a serem de responsabilidade do Executivo, da Câmara de 
Vereadores e do SANEP, restando então ao Instituto somente o pagamento de aposentadorias e pensões. O 
assessor jurídico informa que está fazendo amplo estudo da referida reforma aprovada para 
posteriormente explanar e dar conhecimento aos Conselheiros. Nada mais a declarar, eu, Conselheira 
Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que 
consta na página 15 do Livro de Atas os anexos: Trabalho da empresa Referência – Política de 
Investimentos 2020; PL que altera a Lei Municipal 4457/1999 e PL que altera Lei Municipal 4564/2000. 
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ATA 392 
 

 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausentes 
conselheiro Tiago e conselheira Tatiane que estão cumprindo agenda pelo SIMP na Câmara de Vereadores. 
Os conselheiros elaboraram o resumo mensal das atas referentes ao mês de novembro solicitado pela SPS. 
Os conselheiros por unanimidade dos presentes aprovaram a Política de Investimentos do Fundo 
Previdenciário para 2020 apresentada e explanada na reunião anterior. Foram analisados os Projetos de Lei 
referentes à reestruturação administrativa do PREVPEL que alteram a Lei Municipal 4457/1999 e a Lei 
Municipal 4564/2000 e após discussão entre os conselheiros para melhor compreensão dos artigos os 
projetos foram aprovados. Conselheiros analisam as alterações propostas no PL do FAM pelo Diretor 
Técnico do PREVPEL. Conselheiro Rodrigo faz relato de como foi o processo de elaboração do PL FAM por 
uma Comissão Especial e sua aprovação pela Assembleia dos Municipários. Após a discussão ficou acordado 
que na próxima reunião se fará uma análise entre o primeiro PL FAM elaborado e apresentado em 
novembro de 2018 e as alterações propostas e aprovadas na Assembleia dos Municipários de setembro de 
2019. Nada mais a declarar, eu, Conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e 
aprovada será assinada por todos. 
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ATA 393 
 

 
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausente 
conselheira Carmem, que se encontra em férias. Em pauta, os conselheiros procedem com a análise entre o 
primeiro PL FAS elaborado e apresentado em novembro de 2018 e as alterações propostas e aprovadas na 
assembleia dos municipários de setembro de 2019. Após feito os comparativos e devidas readequações, foi 
aprovada por todos os conselheiros a redação final. Recebida resposta da Diretora Presidente Berenice 
Nunes acerca dos questionamentos e ponderações registradas na ATA 389, onde ressalta que o Instituto 
tem se engajado em encaminhar e cobrar junto ao Executivo no que tange à devolução dos valores 
retirados do fundo previdenciário, via determinação judicial, para pagamento da folha dos servidores, 
havendo reuniões entre as partes durante o final do mês de novembro, e que o próprio Conselho 
Deliberativo também é gestor e pode atuar nesse sentido. Conselheira Tatiane enfatiza que embora o 
Conselho seja Deliberativo, não tem o mesmo alcance, acessibilidade, rapidez e poder de tomada de 
decisão nas ações do Instituto, principalmente aquelas junto ao Executivo. Logo, o Conselho observou na 
referida resposta que há a ausência de concretude no período, isto é, “quando” o Executivo apresentará a 
proposta de devolução dos recursos e, sendo assim, foi deliberado por este órgão colegiado que a Prefeita 
responda até a próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, a data em que efetivamente isso ocorrerá, no 
caso a exposição da proposta de “Termo de Acordo Financeiro”. Conselheiro Silvio traz relato da servidora 
Franciele Rosa de Medeiros, a qual esteve no PREVPEL para buscar esclarecimentos quanto ao FAM, no que 
se refere a cobertura dos procedimentos hospitalares, e que de forma verbal não sentiu-se convencida, 
haja vista que seu procedimento foi em 03/07/2019, e na época obteve a informação que médicos não 
credenciados não estariam dentro desta cobertura, porém o Edital 02/2018 afirma que somente “a partir 
de 01/10/2019 é que somente serão cobertas as despesas contraídas com médicos credenciados”, ou seja, 
dando a interpretação que antes de tal período também era admitido dentro da cobertura os 
procedimentos realizados pelos não credenciados. Conselheiro Silvio demonstrou o documento da 
servidora que contém a narrativa, porém ela não protocolou junto ao Instituto, a qual será orientada pelo 
referido conselheiro a fazer, a fim de que a direção do FAM responda oficialmente e, se assim não for de 
seu contento, poderá posteriormente encaminhar a este Conselho. Nada mais a declarar, eu, Conselheiro 
Tiago, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que 
consta na página 17 do Livro de Atas os anexos: redação final do PL do FAM (FAS); Resposta da Diretora 
Presidente Berenice Nunes, Processo nº 402.000449/2019. 
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ATA 394 
 

 
Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, 
número dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausentes 
conselheira Carmem, que se encontra em férias e conselheiro Robson por motivos de saúde. Em pauta, 
conselheiro Silvio traz a informação que ele mesmo protocolou junto ao FAM, através do Diretor Técnico 
Neri Schiller, documento que contém relato da servidora Franciele Rosa de Medeiros, citado na ATA 393, e 
que o referido Diretor na oportunidade se prontificou em responder à servidora, além de enviar cópia a 
este Conselho. Silvio registra a necessidade do Conselho Deliberativo rever procedimentos e critérios no 
que tange ao recadastramento anual dos inativos e pensionistas, em face de alguns prejuízos ou possíveis 
penalizações a estes ocorridos neste ano. Logo, o Conselho entende em fazer tal discussão e definição para 
o exercício seguinte, em 2020. Conselheira Tatiane informa que após o novo Edital do FAM, com novos 
regramentos, vários profissionais que eram credenciados acabaram não se credenciando novamente, 
saindo vários especialistas, prejudicando o atendimento aos servidores e seus dependentes. Propõe que o 
Conselho estude alternativas para captação destes profissionais, onde o conselheiro Paulo complementa 
que solicitemos ao FAM a relação dos profissionais médicos (com respectivas especialidades) que eram 
credenciados até setembro/2019 e que não se recadastraram de acordo com o Edital 02/2018. Conselheiro 
José sugere que no início das reuniões deste Conselho no próximo exercício (2020) seja discutido a 
implantação do sistema de auditoria para o FAM. Conselheiro Rodrigo traz relato da servidora Bárbara 
Weber, que havia protocolado há 2 meses pedido de informações sobre cobranças oriundas de serviço de 
pronto-atendimento, e só após tal prazo obteve como resposta do FAM que o valor se refere ao uso do 
oxímetro (R$ 130,00), então o conselheiro solicita esclarecimentos quanto ao valor apresentado, pois o  
oxímetro em outro caso de atendimento no mesmo local foi de valor muito mais baixo. Também se solicita 
qual o valor máximo utilizado pelo FAM para pagamento de tal utilização. Rodrigo ainda registra outro 
caso, onde o servidor Joelmar Ferreira lhe informou que solicitou à servidora do Instituto, Luciana, 
informações para retirar seu dependente do FAM, e obteve como resposta desta que não tinha como tirá-
lo, a não ser que ele mesmo como titular também saísse, porém passado um determinado período após 
saída, poderia retornar ao FAM, sem este dependente, o que contraria o que já foi deliberado por este 
Conselho, que é de quando ocorrer o pedido de desligamento do FAM, que o servidor o faça via protocolo, 
tendo depois sua resposta administrativamente indeferida, haja vista a legislação vigente só permitir 
quando de sua exoneração e só retornar através de novo concurso público (sem reingresso). Estiveram 
presentes a Diretora Presidente do Instituto Berenice Nunes e Assessor Jurídico Ricardo Petrucci, a fim de 
entregar a este Conselho a minuta de Projeto de Lei elaborada pelo Instituto que altera a Lei Municipal nº 
3.008/86 em função de adequação à Emenda Constitucional nº 103/2019 do Governo Federal, sendo que 
também foi encaminhada ao Executivo, o qual fará a redação final, no caso o PL propriamente dito, e foi 
solicitado à Berenice para que antes de ser encaminhado à Câmara pudesse ser remetido e analisado pelo 
Deliberativo. O Conselho Deliberativo não recebeu até a data de hoje a solicitação de informação junto ao 
Executivo no que se refere a quando apresentará a proposta de devolução dos recursos previdenciários 
retirados por ordem judicial, conforme apontado na ATA 393, pois o prazo dado para obtenção desta 
informação foi de até dia 16 de dezembro, no caso ontem, segunda-feira. Por fim, fica estabelecido o 
recesso do Conselho Deliberativo durante o mês de janeiro de 2020, retornando as atividades em 04 de 
fevereiro de 2020. Nada mais a declarar, eu, Conselheiro Tiago, lavrei e digitei a presente ata que após lida 
e aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 18 do Livro de Atas o anexo da 
minuta de Projeto de Lei elaborada pelo Instituto que altera a Lei Municipal nº 3.008/86 em função de 
adequação à Emenda Constitucional nº 103/2019 do Governo Federal. 
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ATA 395 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número 
dois mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL em reunião 
extraordinária. Todos conselheiros presentes e como suplente do conselheiro Robson, conselheiro Mário. 
Presentes o Presidente do Conselho Fiscal, Renato e a Vice-presidente do SIMSAPEL, Rosimeri. A reunião 
inicia com explanação da Presidente do PREVPEL, Berenice e do Assessor Jurídico, Petrucci sobre os três 
projetos a serem analisados por este conselho, a saber: 1. projeto que aumenta a contribuição 
previdenciária para 14%; 2. projeto que propõe parcelar em 60 meses o débito do Município relativo à cota 
patronal do grupo previdenciário não repassada referente aos meses de ago/set/out/nov/dez/13 de 2019 
no valor de R$8.398.061,56; 3. termo de Reconhecimento de Débito de R$ 9.510.054,44 retirados do grupo 
previdenciário para pagar salários, por decisão judicial, e proposta de pagamento em 120 parcelas de R$ 
106.704,24. Conselheira Tatiane pede que seja anexado à ata texto elaborado pelo SIMP em relação ao 
projeto de aumento da alíquota, posicionando-se contrário à propostas apresentada pelo Município 
principalmente o valor da alíquota de 14% linearmente para todos os servidores. Petrucci explica as razões 
legais que geraram as propostas. Conselheiro Tiago contrapõe os argumentos com outras razões legais, 
explicando as interpretações jurídicas feitas pelo SIMP que diferem do Município em relação ao aumento 
da alíquota de forma linear. Petrucci explica que a lei sobre a qual foi feita a interpretação jurídica do SIMP 
não é para o regime de RPPS e sim para o RGPS. Conselheiro Paulo propõe que o Município apresente o 
estudo da proposta de alíquota progressiva que demonstra que a arrecadação seria menor que a atual de 
11%. Conselheiro Silvio relata que em reunião com o Assessor Jurídico da Prefeitura, Dr. Fábio, declarou 
que o Conselho Deliberativo da PREVPEL deveria ter participado da elaboração da proposta, que em 
reunião com seus colegas de partido questiona a forma como foi encaminhada à Câmara de Vereadores. 
Petrucci relata que projeto de lei não necessita ser avaliado por conselhos antes de ser encaminhado à 
Câmara e que pareceres dos conselhos servem de auxílio para esclarecimentos ao legislativo. Conselheiro 
Paulo informa que na alíquota progressiva o valor máximo é de 22% sobre o maior salário na Prefeitura que 
é de R$15.000,00 e somente uma pessoa o recebe, portanto, a alíquota progressiva geraria menos recursos 
ao PREVPEL e a demonstração deste cálculo seria esclarecedor. Presidente Sérgio questiona se o termo de 
recebimento de débito elaborado para pagamento da dívida ao grupo previdenciário, não deverá ser 
transformado em Projeto de Lei em função da garantia do fundo participativo dos municípios contida no 
termo. Petrucci acha fundamental esta questão e informa que elaborará estudo para verificar esta 
possibilidade. O Presidente Sérgio pede aos conselheiros que se posicionem em relação ao projeto de lei de 
parcelamento de débitos do Município de R$ 8.398.061,56. Existe consenso no conselho quanto à forma de 
pagamento em parcelas havendo divergência quanto ao prazo, cinco conselheiros: Rodrigo, Tiago, Sílvio, 
Tatiane e Sérgio não concordam com o prazo proposto e declaram que o pagamento deverá ser feito 
dentro do mandato da Prefeita porque o não-repasse da cota patronal ao grupo previdenciário foi realizado 
dentro da sua gestão. Os conselheiros Carmem, José, Paulo e Mário concordam com o projeto apresentado 
por estar regulamentado nos termos do Art.º 5 da Portaria MPS nº 402 de 10 de dezembro de 2008 e 
alterações posteriores. Em relação ao Termo de Reconhecimento de Débito de R$ 9.510.054,44 retirados 
do grupo previdenciário para pagar salários por decisão judicial, novamente existe consenso no conselho 
quanto à forma de pagamento em parcelas; cinco conselheiros: Rodrigo, Tiago, Sílvio, Tatiane e Sérgio não 
concordam com o prazo proposto e declaram que o pagamento deverá ser feito dentro do mandato da 
Prefeita porque o não pagamento dos salários originou a determinação judicial do repasse. Como não há 
legislação específica que discipline essa situação, os conselheiros Carmem, José, Paulo e Mário sugerem 
que o parcelamento seja realizado de acordo com o que determina Art.º 5 da Portaria MPS nº 402 de 10 de 
dezembro de 2008 e alterações posteriores. Sugerem, ainda, que o rendimento auferido dessa operação 
não seja inferior ao que renderia a aplicação desse recurso no BANRISUL FOCO IRF-M 1 F1 Renda Fixa, caso 
em que a prefeitura deverá aportar a diferença, sempre na proposta mais vantajosa para os recursos do 
PREVPEL. Em relação ao projeto de lei que altera o valor da contribuição previdenciária para 14% 
linearmente a todos os servidores, Conselheiros Tiago, Sílvio, Sérgio, Tatiane e Rodrigo se posicionam  

 



 

 

20 
 
contra o projeto porque a Prefeitura anexa a este o “Comparativo Rubricas Diferentes Simulações”, que 
não atende os requisitos do Art. 5º e §§ da Portaria 464 de 19/11/2018 a qual determina as formas de 
demonstração contábil e de projeção financeira para comprovar a crise financeira e atuarial que respalde a 
aplicação linear dos 14%, logo, poderia nesta situação trabalhar com alíquotas menores observando a 
menor alíquota instituída para o RGPS (Portaria 1348/2019).Também contra a forma que o projeto foi 
encaminhado a este Conselho tendo em vista que os órgãos do Instituto deveriam ter participado desde o 
início deste estudo. No projeto não menciona a cota patronal da Prefeitura, sendo pelo que está posto o 
servidor contribuiria com 14% e o Município com os mesmos atuais 19%, ou seja, não aumentando a sua 
parte. Conselheira Tatiane registra que a Portaria 464 determina a forma de avaliação do déficit e que 
deveria fazer parte do projeto de lei proposto. O Município necessita esclarecer detalhadamente a 
proposta de 14% linear para todos os servidores e apresentar o estudo técnico realizado para permitir 
melhor compreensão da proposta. Ressaltam que a emenda 103 desobrigou o Instituto a pagar benefícios 
como o auxílio-doença e o maternidade. Também registra que não foi apresentado o estudo do cálculo 
atuarial que conforme a ATA 390 de 19/11/2019 registrou, um atuário externo contratado pela Caixa ficou 
de elaborar o cálculo e o Instituto, por sua vez, remeteria ao Conselho, o que não ocorreu. Conselheiros 
Mário, Carmem, José e Paulo entendem que o projeto está de acordo com o que estabelece a emenda 
constitucional 103 e com a regulamentação da Secretaria da Previdência Social e propõem que seja 
explicitado no projeto o valor da contribuição patronal para evitar várias interpretações. Cabe registrar a 
presença no decorrer da reunião do Conselheiro Robson que se fez presente sem direito a voto por ter sido 
convocado seu suplente. Nada mais a declarar, eu, Conselheiro Carmem, lavrei e digitei a presente ata que 
após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 19 do Livro de Atas como 
anexos: Ofício GAB – 026/2020 da Prefeita de Pelotas constando os três projetos acima detalhados e 
posicionamento do SIMP intitulado “Projeto de Lei referente à mensagem 001/2020: Reforma da 
Previdência Municipal.” 
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ATA 396 
 
 
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número dois mil 
e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausentes conselheiros José 
e Sílvio que se encontram em férias e conselheiro Robson por motivos de saúde. Conselheira Tatiane coloca 
novamente a questão do número de especialidades médicas no FAM, já levantada na ATA 394, e pede que 
o Conselho pergunte à Direção e a equipe técnica do FAM quais ações poderiam ser realizadas para captar 
e ampliar o quadro de especialidades. O Conselho recebeu MEM/402.000471/2019 do Conselho Fiscal do 
PREVPEL sobre a análise e avaliação dos números dos relatórios contábeis do PREVPEL FAM e do Grupo 
Financeiro Previdenciário. Conselheiro Paulo sugere que o Conselho envie memorando à Direção Técnica 
do FAM pedindo a demonstração dos motivos que geraram o incremento de caixa. O Conselho recebeu 
MEM/402.000016/2020 da Direção do PREVPEL respondendo aos apontamentos da ATA 394, a saber, 
ressarcimento para a servidora Franciele de Medeiros; esclarecimentos sobre a regulamentação da 
denominada “Prova de Vida” explicitando que não há prejuízo nem penalidade aos aposentados e 
pensionistas que não cumprirem essa obrigação anual, pois tão logo regularizam sua situação, receberão 
seus proventos; envio da relação dos médicos que permaneceram no FAM, os que foram descredenciados 
por não manifestarem interesse em prestar o serviço e a relação de novos credenciados; a implantação de 
auditoria para o FAM está à espera de análise e proposta de modelo a ser implantado; valores cobrados 
pelos procedimentos de oxímeros nos Pronto Atendimentos credenciados no FAM devem estar de acordo 
com a tabela de valores dos procedimentos já enviada ao Conselho, especificamente quanto à servidora 
Bárbara Weber, seus questionamentos sobre o atendimento no Pronto Atendimento foram respondidos 
após a resposta da instituição credenciada; pedido de desligamento do FAM do servidor Joelmar Ferreira 
foi deferido de acordo com entendimento jurisprudencial de inconstitucionalidade de cobrança 
compulsória de contribuição para o sistema de saúde dos servidores públicos, conforme parecer da 
assessoria jurídica do PREVPEL exarado em 2012; Direção do PREVPEL  solicita ao Conselho que emita um 
parecer sobre a questão do reingresso ao FAM após um desligamento; proposta de parcelamento dos 
recursos previdenciários retirados por ordem judicial em outubro 2019 já foi encaminhada ao Conselho. O 
Conselho enviou MEM/01/2020 à Direção do PREVPEL registrando estranheza quanto à atitude do PREVPEL 
em relação à autorização administrativa de desligamento do FAM, uma vez que contraria a legislação 
municipal vigente e a deliberação deste colegiado posterior ao parecer jurídico anexado ao 
MEM/402.000016/2020 da Direção do PREVPEL. O Conselho enviou MEM/02/2020 à Direção Técnica do 
FAM solicitando que demonstre detalhadamente as razões e elementos que levaram ao incremento de 
caixa em 2019 gerando superávit, apontado pelo Conselho Fiscal em MEM/402.000471/2019. Nada mais a 
declarar, eu, Conselheiro Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 
todos, declarando que consta na página 21 do Livro de Atas como anexos: MEM/402.000471/2019 e 
anexos do Conselho Fiscal do PREVPEL; MEM/402.000016/2020 e anexos da Direção do PREVPEL. 
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ATA 397 
 
 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número dois 
mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausentes conselheiros 
Sílvio, Carmem e Paulo que se encontram em férias e conselheiro Robson por motivos de saúde. Estando 
presentes os conselheiros Tiago, Rodrigo, Tatiane, Sérgio e José, portanto não havendo quórum mínimo 
exigido, que seria de seis conselheiros. Esteve presente o assessor jurídico Ricardo Petrucci, explanando 
sobre o questionamento trazido por Tatiane na reunião passada, que ao longo da semana ficou constatado 
por vários conselheiros de não ser um caso isolado e sim o fato de servidores que já eram do quadro e 
agora por nomeação para novo cargo estão sendo exigidos que somente após 3 novas contribuições para o 
FAM poderiam se utilizar dos serviços do Fundo, logo cumprindo um prazo de carência, o que nunca antes 
fora solicitado, lhes prejudicando. Petrucci informa que está sendo elaborado um parecer jurídico sobre o 
assunto, o que por análise prévia, será favorável ao servidor, sem que este tenha de cumprir tal carência, 
devido a não haver esta previsão em lei municipal. Porém, conselheiro Tiago entende que a presidência do 
instituto deve explicar ao Conselho do porquê mesmo ainda sem parecer jurídico foi determinado a 
negativa ao servidor neste caso, ou seja, a partir do que ou de onde surgiu nova concepção, e como será 
feito em relação àqueles que receberam a negativa, informando prazo para solução definitiva do problema. 
Nada mais a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei a presente ata que após lida será assinada por 
todos. 
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ATA 398 
 
 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número dois mil e 
trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, com a ausência da 
conselheira Carmem. Esteve presente o Assessor Jurídico do Instituto, Ricardo Petrucci, explanando sobre a 
situação já questionada na ATA 397, acerca de servidores que já eram do quadro e agora por nomeação 
para novo cargo estava lhes sendo exigido que somente após três novas contribuições para o FAM é que 
poderiam se utilizar dos serviços do Fundo, cumprindo assim um prazo de carência. Comenta que o que 
tem protelado a utilização do FAM via nova matrícula deve-se ao fato de o Instituto ter de aguardar a 
efetividade, o primeiro contracheque, para aí sim confeccionar e conceder a nova carteirinha. Petrucci 
entrega ao Conselho o parecer que exarou à Diretora Presidente, Berenice Nunes, e dentre alguns aspectos 
apontou que não há por que se exigir novo período de carência, o que isso em ocorrendo, pode acarretar 
prejuízos sérios à saúde do segurado e seus dependentes, em virtude de eventual interrupção de 
tratamento em curso, além de possíveis prejuízos financeiros ao FAM, bem superiores aos recursos que 
possam deixar de ser despendidos pela protelação do direito ao uso dos serviços de saúde. Conselheira 
Tatiane questiona Petrucci quanto aos servidores que receberam a exigência de três novas contribuições e 
serem prejudicados por já terem agendado suas consultas, e ele finaliza dizendo que problemas pontuais 
como esses, por exemplo, serão resolvidos. O Conselho delibera em concordar com o referido parecer, e 
que seja aplicado imediatamente a resolução prática do problema, competindo ao Instituto a adoção dos 
meios necessários para execução e oportunização aos servidores, sem mais prejuízos a estes. Recebido 
Memorando PREVPEL nº 402.000046/2020, enviado pela Diretora Presidente, Berenice Nunes, que por sua 
vez recebeu parecer jurídico sobre as consignações, relativamente às despesas do FAM descontadas em 
folha de pagamento de servidores, o que por Lei Municipal deve ser na ordem de 10% a 30% da base de 
contribuição previdenciária do segurado. Porém, o parecer aponta a necessidade de critérios que norteiem 
a decisão de qual percentual a ser utilizado, e que tais critérios podem ser estabelecidos através de 
Instrução Normativa (IN), cuja competência é deste Conselho. Em documento, Berenice afirma que na 
ausência destes critérios está sendo adotado o percentual máximo de 30% a todos os servidores, sabendo-
se, contudo, que alguns destes encontram sérias dificuldades pra cumprir com este percentual. Logo, ela 
solicita ao Conselho que este tema seja acrescentado nas discussões para deliberação da próxima IN, que 
urge ser composta e publicada. O Conselho ressalta que já havia deliberado que não se aplicasse 
linearmente o percentual máximo (30%), competindo a Diretoria Técnica do FAM analisar o contracheque 
de cada servidor, como ao longo da história do Instituto foi feito e, naqueles casos em que os servidores 
requeriam esta análise à Diretoria e esta os repassava ao Conselho para discuti-los, a deliberação também 
ora já tomada foi de aplicar o percentual mínimo (10%). No referido Memorando, em seu anexo, constam 
os requerimentos de dois servidores pleiteando redução do valor das parcelas (percentual menor de 
comprometimento), o que este Conselho delibera que as respectivas consignações (de ambos 
requerimentos) sejam na ordem de 10%, a partir de então. No que tange ao estudo para definições de 
critérios que norteiem qual percentual a ser aplicado, constará como pauta na próxima reunião. Recebido 
Memorando PREVPEL nº 402.000066/2020, enviado também pela Diretora Presidente, em resposta ao 
Memorando Interno nº 02/2020 deste Conselho, apresentando um comparativo entre os anos de 2018 e 
2019 no que se refere às quantidades de procedimentos utilizados pelos servidores no FAM, justamente 
por ter se percebido que o FAM no exercício de 2019 fechou seu caixa de forma positiva. No entanto, 
Berenice responde que o fato se evidenciou devido à redução do número de praticamente todos os 
procedimentos utilizados pelos servidores junto aos credenciados no último ano, em relação ao anterior. 
Esteve presente a Diretora Administrativa e Financeira, Lorena Portantiolo, informando sobre o XVIII 
Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, promovido pela AGIP, que se realizará nos dias 06, 07 e 08 
de maio deste ano, em Gramado-RS. Conselheiros Silvio e Rodrigo informam do Curso de Atualização da Lei 
do RPPS e do Regime Jurídico a partir da EC 103/2019, promovido pelo IGAM, que se realizará nos dias 31 
março e 01 de abril deste ano, em Porto Alegre-RS. Nada mais a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e 
digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 
23 do Livro de Atas como anexos: Memorando PREVPEL nº 402.000067/2020 e anexos da Assessoria 
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Jurídica do PREVPEL; Memorando PREVPEL nº 402.000046/2020 e anexos da Assessoria Jurídica, Direção do 
PREVPEL, requerimentos de servidores e Memorando do Conselho Deliberativo; Memorando PREVPEL nº 
402.000066/2020 e anexo Direção Técnica do FAM; página do site da AGIP relacionada ao Seminário e 
página do site do IGAM relacionada ao Curso.  
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ATA 399 
 
 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número dois mil e 
trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL e o representante do 
Conselho Fiscal, Renato, ausente conselheiro Silvio que está em férias. Conselheiro Rodrigo propõe leitura 
do programa do Curso de Atualização da Lei do RPPS e do Regime Jurídico a partir da EC 103/2019, 
promovido pelo IGAM, que se realizará nos dias 31 março e 01 de abril deste ano, em Porto Alegre-RS.  
Conselheira Tatiane registra que não foram enviados os dados solicitados à Diretoria do FAM em relação à 
quantidade e o valor de consignações realizadas no ano de 2019, bem como o saldo devedor e o número de 
parcelas, para que este Conselho possa elaborar Instrução Normativa determinando os critérios para os 
percentuais a serem descontados dos servidores. Ainda coloca o problema dos aposentados anteriores ao 
ano de 2000, cujas Declarações de Rendimentos não informam os valores consignados em relação ao 
convênio com a UNIMED. O PREVPEL orienta os servidores a somarem mês a mês os valores descontados. 
Pede ao Instituto que solucione o problema informando na Declaração de Rendimentos os valores anuais 
descontados. Conselheiro Tiago registra para conhecimento do Conselho que a lei 6787/2020 que 
regulamentou o parcelamento dos débitos da Prefeitura em relação à cota patronal devida no ano de 2019 
terá que ser modificada incluindo juros e multas determinados pela Secretaria da Previdência Social. Outro 
registro feito pelo Conselheiro Tiago é sobre a falta de informação sobre o questionamento feito na ATA 
397 direcionado à Presidente do que motivou a exigirem dos nomeados do recente concurso que já eram 
ocupantes de cargo público 3 novas contribuições para o FAM para poderem utilizar os serviços do Fundo. 
Ainda assim, aproveita-se o ensejo de obter também da Presidente qual resolução prática foi adotada pelo 
Instituto sobre esta questão. O Conselho solicita à Direção do Instituto que pergunte ao Executivo como 
está o andamento do Projeto de Lei que altera o FAM para FAS e qual a previsão de envio ao Legislativo. 
Nada mais a declarar, eu, Conselheiro Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada por todos. 
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ATA 400 
 
 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, no prédio sito à Rua Padre Anchieta, número dois 
mil e trinta e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes conselheiros 
Paulo e Carmem, sendo conselheiro Rodrigo em férias. Conselheiro Rodrigo se fez presente após a 2ª. 
chamada, no decorrer da reunião. Recebido Requerimento PREVPEL nº 402.000096/2020, da servidora 
Caroline Santana Ullrich, a qual solicita diminuição do valor das parcelas descontadas em contracheque 
referentes a utilização do FAM, a fim de que passe para 10%. Conforme já deliberado por este Conselho em 
várias situações anteriores, naqueles casos em que os servidores requeiram tal análise à Diretoria e esta os 
repassa a este Órgão para discuti-los, a deliberação será de aplicar o percentual mínimo (10%), assim fica 
deliberado também neste pleito. Recebida resposta em atenção à ATA 399, através do Diretor de Benefício, 
Olímpio Mello Pierobom, quanto ao questionamento feito pela conselheira Tatiane, no que se refere ao 
problema dos aposentados anteriores ao ano de 2000, que são sócios do SIMP e têm convênios de planos 
de saúde (UNIMED e SAÚDE MAIOR) com consignação em folha, descontados do pagamento do benefício, 
porém quando solicitam ao PREVPEL seus Comprovantes de Rendimentos para fins de Declaração de IRPF, 
tal documento não informa os valores ora consignados ao longo do exercício. Segundo a resposta, a fonte 
pagadora (PREVPEL) não possui competência de informar valores pagos ou descontados de outro CNPJ, e 
que não apenas os aposentados anteriores ao ano de 2000, mas todos os beneficiários do Instituto não 
possuem a informação de descontos SIMP em seus Comprovantes de Rendimentos Anual. Tatiane ratifica 
que habitualmente o Instituto prestava esta informação aos aposentados anteriores de 2000, associados do 
SIMP, e que possuem tais convênios de forma consignada no benefício, logo, entende que deve ser 
mantida e prestada, além de consultar a assessoria jurídica do SIMP quanto a esta negativa. Registra ainda 
que há casos de aposentados que não conseguem acessar seus contracheques via internet e acabam os 
solicitando de forma física no Instituto, justamente para fins de Declaração de IRPF, e também têm lhes 
sido negado. Em face de todo o exposto quanto a este tema, o Conselho delibera que o Instituto forneça 
nas Declarações de Rendimentos os valores descontados quanto aos planos de saúde citados. Recebido 
Memorando PREVPEL nº 402.000094/2020 da Diretoria Técnica do FAM, através do Dr. Neri Schiller, em 
resposta ao Memorando Interno nº 03/2020 deste Conselho, o qual solicitava dados relacionados às 
consignações do FAM, portanto, seguem os dados fornecidos: das 14.139 consignações do ano de 2019, 
foram consignados neste período o montante de R$ 3.630.302,66 e resgatados também neste período R$ 
2.698.439,77, havendo um déficit no valor de retorno de R$ 931.962,89. Ainda na resposta, demonstra 
como exemplo para amostra quantitativa, a verificação dos lançamentos referentes à fevereiro/2020, onde 
das 843 consignações lançadas nos contracheques correspondentes deste período, constatou-se: 658 
consignações em parcela única; 98 entre 2 e 11 parcelas; 38 entre 12 e 36 parcelas e 49 acima de 36 
parcelas. Logo, o Conselho solicita maiores esclarecimentos quanto ao valor resgatado, se há referência das 
consignações realizadas em 2019 ou se foi oriundo de consignações recebidas de 2019, se ainda há algo a 
receber disso. Também convida o Diretor Técnico do FAM para a próxima reunião deste Conselho a fim de 
prestar maiores esclarecimentos quanto ao assunto. Nada mais a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e 
digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 
25 do Livro de Atas como anexos: Requerimento PREVPEL nº 402.000096/2020 e anexo do pedido da 
servidora; resposta do Diretor de Benefício, Olimpio Mello Pierobom, e anexo a ATA 399; Memorando 
PREVPEL nº 402.000094/2020 e anexo dados da Diretoria Técnica do FAM. 
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ATA 401 

 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico “http:meet.jit.si” reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Rodrigo. Presidente Sérgio inicia 

reunião citando o documento de nº 402.000422 de 25/11/2019 enviado pela Diretora Presidente do 

PREVPEL solicitando a deliberação do Conselho sobre questões que atualizarão uma Instrução Normativa 

visando o lançamento de um edital para credenciamento de novos profissionais. As questões apontadas 

tratam da recusa de cobertura para exames muito caros, do atendimento hospitalar por médicos não 

credenciados, da limitação no número de sessões de fisioterapia para evitar a prática de pilates por conta 

destas sessões e da cobrança pelo menor valor orçado de órteses e próteses. Algumas sugestões foram 

propostas e discutidas pelos conselheiros sobre todos os itens, chegando-se a conclusão que faltavam 

dados relevantes para análise das questões apontadas pela Direção do PREVPEL, sendo necessários maiores 

esclarecimentos. Conselheiro Silvio relata caso do médico oncologista Luciano Gomes que cobrou 

honorários de paciente além do pagamento já feito pelo FAM. Conselheira Tatiane diz que o Conselho deve 

solicitar informações ao Diretor Técnico do FAM sobre quais os procedimentos adotados em relação à 

atitude do médico citado, na cobrança a mais da paciente. Conselheiro Silvio se propôs a documentar os 

fatos ocorridos para que possa embasar o questionamento do Conselho ao Diretor Técnico do FAM. 

Presidente Sérgio informa que de acordo com o que determina a Portaria 9907, todos os conselheiros 

deverão enviar por e-mail ao PREVPEL até a data de 5 de junho próximo, uma declaração com as certidões 

negativas (TJ e TRF). Conselheiro Tiago alerta para o prazo para lançamento do Edital para criação do 

Comitê Eleitoral para eleição do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, cuja organização é do Conselho 

Deliberativo. Nada mais a declarar, eu, conselheiro Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada por todos. 
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Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Paulo. Presidente 

Sérgio inicia reunião informando que não recebeu o detalhamento pedido pelo Conselho, das questões 

postas pelo PREVPEL para compor uma nova Instrução Normativa do FAM. Conselheira Tatiane afirma que 

é preciso mais informações para que o Conselho possa avalizar as propostas, principalmente, saber qual 

será o impacto no caixa do Instituto. Presidente Sérgio propõe o envio de e-mail à Direção do PREVPEL 

pedindo informações sobre cada item proposto. Conselheiro Rodrigo questiona em que situação se 

encontra o PL-FAM, citando o processo desgastante que gerou uma contribuição a mais para cada servidor. 

Presidente Sérgio relata que falou com a Diretora Berenice sobre o andamento do PL-FAM e soube que 

está parado em função da crise da pandemia, uma vez que grande parte das pessoas está prejudicada 

financeiramente e não seria adequado um aumento da contribuição neste momento. Conselheiro Tiago 

quanto ao PL-FAM, propõe fazer uma discussão previamente e saber como o Fundo se encontra neste 

momento financeiramente. Conselheira Tatiane reitera que é preciso saber sobre os recursos do FAM, para 

decidir sobre o aumento de 2%, se é adequado ou não diante da realidade financeira atual. Conselheiro 

José avalia que neste momento de pandemia os gastos do FAM devem ter diminuído, as pessoas não estão 

realizando consultas e foram reduzidos os procedimento eletivos. A seguir foram debatidos os itens que 

comporão a Instrução Normativa e elencados os detalhamentos necessários para melhor compreensão da 

proposta. Será elaborado o texto a ser enviado por e-mail à Diretora Presidente do PREVPEL. Nada mais a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 

todos, declarando que consta na página 28 do Livro de Atas como anexo: texto do e-mail a ser enviado à 

Diretoria do PREVPEL pedindo detalhamento das questões propostas no requerimento PREVPEL nº 

402.000096/2020 enviado ao Conselho Deliberativo solicitando análise para que seja elaborada uma nova 

Instrução Normativa. 
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Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com reuniram-se os 

membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio informa que a Direção do PREVPEL não 

conseguiu ainda responder todos os questionamentos enviados pelo Conselho, estão realizando 

levantamento de todos os dados solicitados. Presidente coloca como pauta a contratação de empresa de 

auditoria das contas do FAM. Conselheiro Tiago relata a situação vivida por um casal de servidores cujo 

filho, menor de 12 anos, foi impedido de realizar um exame na NUCLEARSUL porque estava sem a carteira. 

Conselheiro Tiago foi contatado pelo casal, buscou contato com a Diretora Berenice e graças a sua 

intervenção direta com a Clínica foi realizado o exame. Conselheiro José diz que são necessários dados do 

FAM para que o Conselho analise em que moldes será feita a contratação de empresa de auditoria. 

Conselheiros debatem sobre a maneira mais produtiva da contratação, se por tempo determinado ou por 

alguns períodos e qual seria o tempo adequado para que seja avaliada toda a situação do FAM. Conselheiro 

Rodrigo diz que o trabalho da empresa de auditoria deverá ser de acompanhamento total da gestão para 

que permita a correção durante todos os processos. Conselheira Tatiane coloca que a empresa deve 

apresentar pareceres sobre laudos e sobre como o FAM está agindo. O Conselho deve decidir o que quer 

da empresa de auditoria.  Conselheiro Silvio reforça que o Conselho deve determinar questões pontuais 

com o objetivo de gerar mais eficiência. Conselheiro José sugere começar a auditoria pelas faturas 

hospitalares, detalhando como e quais são os critérios das cobranças. Conselheiro Tiago cita o IPASEN em 

Novo Hamburgo, onde a empresa de auditoria acompanha tudo em tempo real. Avalia que a empresa 

contratada deve ser minuciosa, analisando e detalhando o antes e o depois de cada serviço prestado. 

Questiona de onde sairão os recursos para o pagamento da empresa de auditoria e que conforme o 

assessor jurídico Petrucci informou não pode ser da taxa de administração e sim do FAM. Considera que se 

houver retorno, é válido o investimento. Presidente Sérgio sugere que o Conselho obtenha o modelo de 

auditoria implantado pelo IPASEN. Conselheiro Robson propõe uma videoconferência com a equipe do 

IPASEN para que explique como está funcionando atualmente a auditoria em Novo Hamburgo. Conselheiro 

Sílvio fará contato com IPASEN para agendar uma reunião por videoconferência para obtermos subsídios 

para a contratação da empresa de auditoria. Conselheiro Rodrigo alerta sobre o prazo de agosto\ 2020 para 

o fim do mandato dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos e se houver necessidade 

de prorrogação deve ser determinada por lei. Presidente Sérgio propõe levar a questão para a Diretora 

Berenice. Nada mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada por todos. 
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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com reuniram-se 

os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio informa que a Diretora Berenice 

solicitou participar da reunião para apresentar a proposta de troca do Diretor Técnico do FAM porque é 

necessária a anuência do Conselho Deliberativo através da aprovação do nome do novo Diretor cotado 

para substituição. Quer apresentar as justificativas para a troca do Diretor e apresentar o novo nome ao 

Conselho. Diretora Berenice participa da reunião e Presidente Sérgio pergunta quais os motivos da troca e 

quais as credenciais do novo Diretor proposto. Conselheira Tatiane pergunta à Diretora como está o FAM 

do ponto de vista econômico e principalmente na atual situação da pandemia para fazer a contratação de 

uma empresa de auditoria. Diretora Berenice responde que a auditoria é uma demanda antiga, desejo do 

próprio FAM. Conta que a equipe é muito pequena, com uma ou duas pessoas para realizar o trabalho de 

fiscalização, principalmente das notas fiscais de hospitais. Considera um bom caminho contratar uma 

empresa de fora do Instituto. Em relação a atual situação do FAM, informa que desde o início da pandemia 

houve uma melhora financeira devido a redução da demanda. Em maio houve um retorno da demanda em 

50% e considera que há uma tendência de volta à normalidade dos atendimentos. Informa que enviou ao 

Presidente Sérgio as respostas aos questionamentos do Conselho sobre as sugestões da Diretoria Técnica 

do FAM com intuito de compor uma Instrução Normativa. Em relação ao novo Diretor Técnico do FAM, 

considera que a renovação pode melhorar e agilizar procedimentos e descentralizar as ações. Cita as 

substituições feitas na Direção Financeira e na Contadoria e as consequentes melhorias. Informa que 

conversou com o atual Diretor Técnico do FAM e ele manifestou vontade de se aposentar. Com o objetivo 

de não deixar vago o cargo, começou a procura por alguém que pudesse substituí-lo. Após discussão sobre 

o assunto, os Conselheiros concordam com a troca do Diretor Técnico do FAM. Diretora Berenice informa 

que o nome proposto é de um médico neurocirurgião e professor aposentado da UFPEL, Dr. Flamarion 

Freitas, pessoa com perfil mais administrativo. Propõe que o Conselho converse com o Dr. Flamarion na 

próxima reunião. Presidente Sérgio informa que há uma agenda marcada com a equipe do IPASEN para a 

próxima reunião. Conselheiro Silvio pergunta à Diretora Berenice se também haverá troca da 

Coordenadora de Saúde e a resposta é que não haverá esta troca. Conselheiro Paulo propõe começar a 

reunião com o IPASEN às 10 horas e conversar com o Dr. Flamarion a partir do início da reunião do 

Conselho, às 9 horas. Conselheiro Tiago informa a Diretora Berenice que fez questão de registrar na ata da 

reunião passada a eficiência e a agilidade da Direção do PREVPEL em resolver o problema de servidores 

com uma clínica de exames. Diretora Berenice explica genericamente as razões das respostas dadas aos 

questionamentos do Conselho em relação à Instrução Normativa. Nada mais a declarar, eu, conselheira 

Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 
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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL presentes também, a Diretora Presidente Berenice e 

o Dr. Flamarion Freitas, indicado para assumir o cargo de Diretor Técnico do FAM. Diretora Berenice relata 

que recebeu a indicação de várias nomes, mas enfatiza a dificuldade das pessoas em coadunar as variáveis 

conhecimento, tempo disponível e honorários para viabilizar assumir a Direção Técnica do FAM. Dr. 

Flamarion se apresenta relatando seus trabalhos como professor da Faculdade de Medicina da UFPEL, 

chefe de ambulatório, vice-presidente do Orfanato Espírita. Tem experiência em gestão. Informa seu 

interesse com a saúde do servidor e a saúde financeira do FAM, pretende se apropriar das rotinas do FAM e 

quer trabalhar com segurança e responsabilidade. Conselheiro Tiago informa que é de praxe que seja um 

médico a pessoa que ocupa o cargo de Diretor Técnico. O problema na gestão deste trabalho é que há 

alguns profissionais médicos que não respeitam as regras, logo Tiago questiona se Dr. Flamarion se sentirá 

à vontade para embater casos que possivelmente envolverão colegas, amigos seus, pois muitas vezes a 

Direção Técnica do FAM não encaminhou ou aceitou as deliberações deste Conselho. Conselheira Tatiane 

se diz preocupada porque já houve decisão do Conselho Deliberativo determinando descredenciamento de 

alguns médicos em função de procedimentos incorretos e a Direção Técnica não acatou as deliberações do 

Conselho. Dr. Flamarion diz que sempre estará aberto ao diálogo. Diretora Berenice enfoca que a gestão do 

FAM deve estar em primeiro lugar e que não pode haver privilégios. Retira-se da reunião junto com Dr. 

Flamarion. Conselheira Tatiane propõe que o Conselho se posicione sobre a aprovação do nome proposto, 

uma vez que somente na prática saberemos como será feita a nova gestão do FAM. Conselheiro Tiago e 

Conselheira Carmem concordam com a Conselheira Tatiane. Conselheiro Paulo propõe que o Conselho crie 

normativas para ajudar a Direção Técnica na tomada de decisões mais difíceis. O Conselho aprova o nome 

do Dr. Flamarion para o cargo de Diretor Técnico do FAM. Presidente Sérgio coloca em pauta a análise das 

respostas às questões apresentadas pelo PREVPEL para elaborar a Instrução Normativa. Questão 1)    

Detalhamento de quantos e quais são os exames considerados muito caros, bem como os tipos e custos de 

cada um.  Resposta: Quanto os exames que não constam no rol da ANS, não há como se saber quais são e 

quais seus valores, dependendo da solicitação técnica de cada médico. Quando da cobrança, todos os 

exames possuem códigos. Inexistindo este código, não há previsão de valor para convênios, o que reflete no 

fato de que o valor cobrado pelo laboratório será sem referencial de tabela. Os exames que não fazem parte 

da listagem da ANS são raros, porém, quando solicitados e realizados, via de regra representam valores 

elevados. Este detalhamento solicitado pode ser buscado no site da ANS, e se constitui em material 

exaustivamente extenso e complexo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência 

reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Ela 

disponibiliza em seu site (http://www.ans.gov.br/) relação de milhares de procedimentos, exames, 

consultas, enfim, tudo que diz respeito à saúde humana, elaborados em Normas da Saúde Suplementar por 

Câmaras Técnicas, que regulamentam o que, por legislação, passa a ser direito do beneficiário ao contratar 

os Planos de Saúde. Nossa dificuldade se encontra exatamente aí. Como não somos um Plano de Saúde, ou 

seja, somos um Fundo, que se auto sustenta através da contribuição solidária de seus participantes, com 

contribuições que são de valores expressivamente baixos, não há nada que regulamente os direitos de 

nossos beneficiários, pois não adotamos a regulamentação da ANS. A princípio, TODOS os procedimentos e 

exames passam a ser direito de nossos beneficiários e não podemos negar. Conselheiro Tiago considera a 

resposta dada pelo PREVPEL muito vaga, se diz preocupado que sejam eliminados exames importante para 

o servidor. É preciso que o FAM informe quais são os exames que não estão no rol da ANS e são  
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considerados muito caros. Presidente do IPASEN Eneida entra na reunião. Presidente Eneida foi chamada 

para participar de uma audiência e Diretor Araújo participa da reunião substituindo-a. Informa que o 

IPASEN possui um sistema de informática com funcionários próprios, servidores concursados. A empresa de 

auditoria é terceirizada, são dois funcionários e um médico auditor. O pagamento mensal é de 32 mil reais 

e a avaliação é que o custo é retirado em uma cirurgia. Com a auditoria foi reduzido o valor das contas 

hospitalares. Conselheiro José pergunta qual o volume de cirurgias que o sistema de Novo Hamburgo 

realiza e se há auditoria do sistema odontológico. Diretor Araújo responde que hoje, na situação da 

pandemia o volume é grande e as cirurgias eletivas não estão liberadas. Cirurgias de urgência também 

passam pela auditoria. Médico auditor é responsável pela negativa de procedimentos através de 

embasamento técnico. Órteses e próteses são autorizadas através de resolução do Conselho Deliberativo 

que elabora o regramento. São exigidos 3 orçamentos e fica à critério do médico respaldado pelo médico 

auditor. A justificativa técnica para a escolha da órtese e prótese fica a cargo da relação direta do médico 

que fará o procedimento e o médico auditor.  O sistema odontológico é auditado por outra empresa e o 

valor é 18 mil reais mensais. Os exames cobertos pelo IPASEN são os do rol da ANS. Algo mais específico, de 

valor elevado pede-se parecer do Conselho Deliberativo e é liberado em caráter de exceção. Não há 

reembolso fora da tabela. O sistema de faturamento é realizado com interface com os hospitais. Todas as 

contas são enviadas para auditoria médica. Não há sistema informatizado de faturamento. Ressonância e 

tomografia cobre 50%. O desconto dos servidores é de 5,5% do salário do segurado independentemente do 

número de dependentes e a Prefeitura também paga 5,5%. A licitação para escolha da empresa de 

auditoria foi elaborada na modalidade técnica e preço para que fosse possível selecionar uma empresa 

qualificada. Não aconselha fazer a licitação na modalidade menor preço. Informa que não existem muitas 

empresas que prestam este serviço e há dificuldade para orçar a licitação. O tempo de contratação para 

serviço contínuo é de 12 meses renováveis por até 60 meses. O indexador para o reajuste do valor da 

contratação é o IPCA. Na última licitação participaram duas empresas. Informa que na auditoria 

odontológica é mais difícil ainda conseguir empresas competentes. A empresa auditora participa de todos 

os processos de aquisição e de negociação mas a decisão final é do Conselho Deliberativo. O Instituto tem 

convênio com Unimed e Hospital Regina com vários profissionais credenciados. A empresa auditora 

apresenta relatórios de todos os procedimentos liberados. Existe um Comitê de Assistência Médica, criado 

através de lei aprovada na Câmara de Vereadores, composto por três servidores não remunerados que 

acompanham a auditoria. Em relação às consultas, alguns profissionais tem um número limite, por 

exemplo, ginecologista são duas consultas por ano e três consultas odontológicas por mês. O IPASEN tem 

uma tabela de valores para todos os procedimentos médicos e odontológicos. Em todos os exames e 

consultas há coparticipação do servidor, com exceção das consultas no próprio Instituto. Caso o servidor 

que for ao pronto atendimento da Unimed e constatada que não se tratava de situação de 

urgência/emergência, será cobrada a consulta, pois poderia ter ido antes diretamente no Instituto. Diretor 

Araújo informa que precisa sair da reunião para outro compromisso, no entanto disponibilizará e-mail para 

que sejam enviadas todas as questões pendentes, além de viabilizar o acesso à tabela de valores dos 

procedimentos e aos documentos da licitação para escolha da empresa auditora. Nada mais a declarar, eu, 

conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, 

declarando que consta na página 31 do Livro de Atas como anexo: texto do e-mail enviado pela Diretoria do 

PREVPEL com as respostas às questões elaboradas pelo Conselho Deliberativo relacionadas ao 

requerimento PREVPEL nº 402.000096/2020. 
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Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente Conselheiro Paulo. Presidente 

Sérgio pede que se registre em ata a informação dada pela Diretora Berenice que o servidor Gilnei Guidoti 

da Silva solicitou a redução da parcela de desconto consignado do FAM e a revisão da sua dívida com o 

PREVPEL em função de estar com grande parte da sua renda comprometida. A Diretora Berenice atendeu à 

solicitação reduzindo para 10%, percentual mínimo legal, de acordo com a Resolução do Conselho e 

previsão em lei Municipal. O segundo ponto da pauta trata das eleições para o Conselho Fiscal e para o 

Comitê de Investimentos. Conforme o projeto de lei enviado pela Direção do PREVPEL e postado pelo 

Presidente Sérgio no grupo do Conselho Deliberativo através do aplicativo WhatsApp, o Executivo propõe 

prorrogar por um ano, excepcionalmente, o mandato dos atuais membros do Conselho Fiscal do 

PREVPEL e do Comitê de Investimentos. Presidente Sérgio informa que Diretora Berenice afirmou que 

embora exista a proposta do projeto de lei do Executivo, será acatada a decisão tomada pelo Conselho em 

relação a prorrogação das eleições citadas. Conselheira Tatiane considera muito tempo a prorrogação por 

um ano, propõe avaliar a data das eleições periodicamente, talvez a cada dois meses, em função do COVID-

19, da situação dos trabalhadores e da volta ao trabalho regular. Considera que as eleições deveriam 

ocorrer no mínimo três meses depois das eleições municipais. Conselheiro Silvio concorda com Conselheira 

Tatiane, acha demasiado o prazo de um ano e propõe entre abril e maio. Informa que a princípio o 

calendário eleitoral está mantido com a proposta das eleições municipais ocorrerem em 04 e 25 de 

outubro. Conselheiro Tiago informa que hoje será votado no Congresso a data para o adiamento das 

eleições municipais, há previsão de consenso para a data de 6 dezembro. Propõe que na elaboração do 

projeto de lei para a prorrogação das data das eleições do Conselho Fiscal do PREVPEL e do Comitê de 

Investimentos seja colocada uma cláusula que permita uma reavaliação da data em função da evolução da 

pandemia. Conselheiro Sílvio propõe decidirmos a data após decisão do Congresso em relação às eleições 

municipais. Conselheiro Rodrigo concorda com os posicionamentos dos colegas e diz que devemos 

encontrar um meio-termo, enviando um projeto de lei para a Câmara prorrogando os mandatos dos atuais 

conselheiros e que seja possível determinar uma nova data em função da pandemia. Conselheiro José e 

Conselheira Carmem concordam com os colegas que o prazo de um ano é muito extenso. Conselheiro Tiago 

acredita que será de maneira rápida e ágil a aprovação de qualquer modificação na lei aprovada porque há 

consenso sobre a importância da questão que envolve a saúde pública. Conselheiro Robson propõe o mês 

de março como data para a prorrogação. Conselheiro Tiago informa que existe um decreto municipal que 

determina que ocorram em agosto as eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos para não 

coincidir com os períodos de licenciamento de servidores públicos que pretendam concorrer às eleições 

municipais, estaduais ou federais. Conselheiro Rodrigo relata o caso do Conselheiro Sílvio que estava 

licenciado para concorrer à vereador, fez a campanha para concorrer ao Conselho Deliberativo, na data da 

posse, não pode assumir porque ainda estava licenciado para concorrer à vereador, só pode assumir o 

cargo de Conselheiro quando o prazo da licença terminou. Conselheira Tatiane coloca que três meses após 

as eleições municipais é um prazo razoável que contempla todas as questões levantadas. Conselheiro Sílvio 

sugere que a data para eleições dos Conselhos e Comitês do PREVPEL seja fixada sempre para junho, 

independentemente de qualquer situação excepcional. Conselheiro Sérgio diz que há consenso para que a 

escolha da melhor data para as eleições no PREVPEL seja decidida na próxima reunião, após a decisão do 

Congresso sobre a data das eleições municipais. O Conselho retornou a análise das respostas às questões 

apresentadas pelo PREVPEL para elaborar uma Instrução Normativa. Questão 1) Conselheiro Tiago reafirma  
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que não há informação detalhada, e que precisamos saber quais são os tipos de exames considerados caros 

e que não estão listados na ANS e o FAM paga. Qual o parâmetro para ser considerado caro? Sem estas 

informações não consegue decidir sobre a proposta, uma vez que teme prejudicar os servidores. 

Conselheira Tatiane afirma que sem as informações pedidas, a princípio, é contra a proposta. Conselheiro 

José também concorda que sem dados não há como elaborar uma proposta pois considera que a avaliação 

é técnica, sugere que o Conselho fale diretamente com a equipe técnica do FAM. Conselheiro Rodrigo não 

apoia a restrição de exames, fica também impedido de decidir por não saber quantos e quais são os custos 

dos exames caros. Conselheira Tatiane propõe que o Conselho elabore um documento e envie à Direção do 

PREVPEL reforçando a necessidade de se obter dados objetivos e concretos para que nos sintamos 

subsidiados para tomar uma decisão. Em relação à análise da Questão 2) Qual a intenção do FAM com esta 

questão, uma vez que atualmente o FAM não cobre despesas hospitalares dos servidores caso a internação 

seja feita por um médico não credenciado. Resposta: Quando o solicitante da internação não é credenciado 

pelo FAM, o procedimento não é autorizado. Com a regulamentação através da IN, nestes casos, entende-

se que as despesas com a internação possam ter a devida cobertura do FAM (em hospital credenciado, 

claro), desde que não haja nenhum profissional credenciado naquela especialidade e para tal evento, sendo 

os honorários médicos pagos por conta do servidor. Regulamentar formalmente através de IN nos oferece 

segurança jurídica. Conselheiro Tiago considera ótima a proposta e sugere que seja acrescida uma 

observação: que haja a cobertura do FAM das despesas hospitalares dos servidores (em hospital 

credenciado) desde que não haja nenhum profissional credenciado naquela especialidade ou mesmo que 

haja profissionais credenciados, se estes estiverem impossibilitados de prestar atendimento ao servidor. 

Conselheiro Rodrigo informa que o Dr. Flamarion já foi nomeado como Diretor Técnico do FAM. Presidente 

Sérgio pede que sejam postadas no grupo do Conselho Deliberativo no aplicativo WhatsApp perguntas a 

serem enviadas por e-mail aos técnicos do IPASEN. Nada mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e 

digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 
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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com reuniram-se 

os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente Conselheiro Rodrigo. Conselheira Carmem lista 

as pautas que estão pendentes, a saber: elaboração de resposta aos argumentos enviados pelo PREVPEL 

sobre as demandas do Conselho Deliberativo para melhor compreensão dos itens que comporão uma nova 

Instrução Normativa; envio de questões à equipe técnica do IPASEN sobre o funcionamento da empresa de 

auditoria contratada e decisão sobre a nova data das eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Investimentos. Conselheiro Tiago retoma a análise da questão 2, iniciada na reunião passada, reafirmando 

que considera benéfica aos servidores “a cobertura do FAM das despesas hospitalares dos servidores (em 

hospital credenciado) desde que não haja nenhum profissional credenciado naquela especialidade” e 

propõe acrescentar ao texto: ou mesmo que haja profissionais credenciados, se estes estiverem 

impossibilitados de prestar atendimento ao servidor. Todos os Conselheiros aprovam a proposta de 

complementação da questão 2. Questão 3) (redução no nº de sessões de fisioterapia por estarem sendo 

substituídas por sessões de pilates) Detalhamento da situação citada. Informação se o caso é pontual ou 

não. Solicitamos levantamento das sessões de fisioterapia autorizadas no ano de 2019, quantidade e custo 

de cada tipo de fisioterapia, bem como quais são as clínicas e profissionais de fisioterapia credenciados 

pelo FAM e destes, quais prestam também o serviço de Pilates. Resposta: Segue em anexo planilha com as 

Sessões de Fisioterapia autorizadas e pagas no ano de 2019, conforme solicitado. Como o FAM não oferece 

cobertura para sessões de Pilates, não dispomos da informação oficial de quais clínicas oferecem também 

este serviço. Conselheira Tatiane observa que a resposta está incompleta, faltam dados para melhor análise 

e decisão. Conselheira Carmem questiona como seria possível, na prática, obter a confirmação se há a 

substituição de sessões de fisioterapia por sessões de pilates. Conselheiro Paulo sugere que haja um 

método de acompanhamento do tratamento de fisioterapia de cada servidor para ser possível verificar a 

continuidade e do tratamento. Presidente Sérgio informa que atualmente não há mais perícia no PREVPEL 

e que o ideal seria ter um médico do trabalho no FAM. Conselheiro Tiago informa que há médico do 

trabalho na Administração analisando as questões de afastamento e da necessidade de continuidade dos 

tratamentos. Presidente Sérgio pontua que há situações em que o servidor é liberado para voltar ao 

trabalho e continua seguindo um tratamento e questiona quem controla a continuidade do tratamento. 

Conselheiro José propõe a criação de um informativo alertando os proprietários das clínicas sobre a 

ilegalidade de substituir sessões de fisioterapia por sessões de pilates. Conselheira Tatiane alerta que 

pilates pode ser indicado como tratamento de recuperação em alguns casos e propõe, para se obter mais 

controle, reduzir o período para apresentar o laudo do médico especialista avaliando o andamento do 

tratamento. Conselheiro Paulo afirma que deve existir um mecanismo de fiscalização. Uma vez que já 

existe uma maneira de controle para os laudos dos especialistas, sugere que haja fiscalização in loco. 

Quando houver a denúncia de alguma irregularidade o FAM precisa ter um mecanismo que permita 

verificar a real situação. Conselheiro Tiago acredita que não se deva restringir o número de sessões de 

fisioterapia e sim pedir ao prestador de serviço mais informação e detalhamento do tratamento 

determinado ao paciente com a descrição das sessões realizadas. Presidente Sérgio sugere que a clínica 

informe ao FAM dias e horários do tratamento de cada paciente. Atualmente o FAM recebe das clínicas 

somente as folhas assinadas pelo paciente em cada dia de tratamento. Conselheiro Tiago propõe que a 

clínica informe ao FAM, previamente, os métodos que serão aplicados na sessão de fisioterapia bem como 

os dias e horário de cada sessão. Conselheiro Robson sugere que junto ao informativo sugerido pelo 

Conselheiro José seja inserida a advertência de que os custos serão glosados se constatada a irregularidade  
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de substituir sessões de fisioterapia por sessões de pilates. Conselheiro Tiago informa que segundo 

pesquisa no site do COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, encontrou a 

RESOLUÇÃO n° 386/2011 que reconhece  o método pilates como um “recurso cinesioterapêutico e 

mecanoterapêutico que promove a educação e reeducação do movimento corporal, composto por 

exercícios terapêuticos de promoção, prevenção e recuperação da saúde físico funcional” e que compete 

ao Fisioterapeuta, para o exercício do método Pilates, prescrever, induzir o tratamento e avaliar o resultado 

a partir da utilização daquele recurso. Conselheiro José alerta para o fato que quem solicita a fisioterapia é 

o médico especialista e quem decide quais são os procedimentos é o fisioterapeuta. Conselheiro Tiago 

concorda que a prescrição é do fisioterapeuta e portanto, utilizar o método pilates pode ser um dos 

procedimentos recomendados. Conselheiro Paulo sugere estabelecer um teto máximo para o número de 

sessões. Por exemplo, 100 sessões ao ano e a partir da 50ª ou 60ª sessão deveria ser realizada uma análise 

criteriosa da situação. Presidente Sérgio acredita que já exista este controle. Conselheira Tatiane acredita 

que o FAM deva garantir o atendimento ao usuário mas que quando chegar a um número x de sessões haja 

um detalhamento técnico especificando e justificando mais sessões. Periodicamente deverá retornar ao 

médico especialista para avaliar a necessidade de continuar o tratamento. Conselheiro Tiago cita seu caso 

particular, que quando utilizou os serviços de clínica de fisioterapia fez três renovações da autorização para 

continuidade do tratamento, sempre através do médico especialista. Informa que o PREVPEL cobre 50% do 

tratamento a outra metade é consignada na folha de pagamento do servidor. Neste caso, assim como para 

os exames, não há limite de sessões. Concorda que o FAM deva regrar e fiscalizar através do 

acompanhamento das avaliações do médico especialista, quando das renovações do tratamento. Considera 

importante perguntar à equipe técnica do FAM se quando há solicitação de renovação de tratamento de 

fisioterapia, há controle ou não da análise do requerimento, se esse é feito pelo médico especialista. 

Conselheiro José pergunta se há discriminação dos procedimentos para pagamento da fatura. Conselheiro 

Tiago informa que o FAM não exige detalhes do procedimento, somente o número de sessões. Acredita 

que o FAM deva cobrar quais são os métodos e os procedimentos realizados em cada sessão. É preciso 

saber se quando o fisioterapeuta solicita mais sessões há o aval do médico especialista para continuidade 

do tratamento. Conselheiros analisam a planilha enviada pelo PREVPEL contendo as Sessões de Fisioterapia 

autorizadas e pagas no ano de 2019 e consideram que as informações não contribuem para uma tomada 

de decisão. Ainda seguirão discutindo o tema. Conselheiro Silvio informa que amanhã será decidida a data 

do adiamento das eleições municipais. Conselheiros decidir a nova data das eleições do Conselho Fiscal e 

Comitê de Investimentos na próxima reunião, aguardando a decisão do Congresso. Presidente Sérgio 

informa que o Dr. Neri gostaria de participar de uma reunião do Conselho Deliberativo de forma presencial 

para agradecer o trabalho realizado em conjunto durante seu tempo como Diretor Técnico do FAM. Nada 

mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será 

assinada por todos. 
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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-se 

extraordinariamente os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheira Carmem. Na 

pauta, a Mensagem do Executivo nº 021/2020, datada de 30 de junho de 2020, encaminhada à Câmara de 

Vereadores, que versa sobre Projeto de Lei que dispõe acerca da suspensão do pagamento de prestações 

decorrentes de parcelamento de débito e de contribuições devidas pelo Município de Pelotas ao Sistema 

de Previdência Social dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Pelotas, com vencimento 

entre 20 de julho de 2020 e 31 de dezembro de 2020, nos moldes do Programa Federativo de 

Enfrentamento ao novo coronavírus, instituído pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. 

Conselheiro Tiago procede com a leitura na íntegra do referido Projeto de Lei. Na sequência, o presidente 

Sérgio ressalta que além do Projeto ter sido enviado a ele via diretora-presidente do PREVPEL, Berenice 

Nunes, também acompanhou ao documento Ofício do Executivo Municipal (OFÍCIO GAB – 288/2020) 

datado de 30 de junho de 2020, assinado pela prefeita Paula Schild Mascarenhas, a qual encaminhou para 

ciência desse Conselho no que se refere ao Projeto. Presidente Sérgio abre oportunidade para discussão 

entre os conselheiros. Conselheira Tatiane inicia registrando que o Projeto só foi encaminhado para o 

Conselho através de própria provocação de alguns conselheiros, onde souberam por alguns vereadores que 

este já se encontrava na Casa Legislativa, haja vista ter sido enviado pelo Executivo diretamente, sem 

qualquer comunicação ou informação prévia, tanto por parte da Prefeitura quanto do PREVPEL. Tatiane 

ressalta que as justificativas do Governo em querer suspender o pagamento de prestações decorrentes de 

parcelamento de débito e de contribuições de sua obrigação (cota patronal) para com o PREVPEL são 

devidas à crise econômica e à pandemia, porém tais crises vieram para todos, atingindo em cheio os 

trabalhadores, principalmente os servidores de Pelotas, como exemplo, estarem há dois anos sem qualquer 

reajuste salarial e assim ficarão até o final de 2021, mais agora recentemente com a majoração do 

desconto de sua contribuição previdenciária, de 11% para 14%, reduzindo mais ainda os seus salários. Que 

a Prefeitura no ano passado em atrasar os salários dos servidores, via determinação judicial, teve de se 

utilizar de parte dos recursos do Grupo Previdenciário a fim de honrar os pagamentos, e que disto se viu 

obrigada a estabelecer forma de devolução para o PREVPEL, pagando parcelas mensais, mas tão logo 

começou tais pagamentos, agora já solicita suspensão destes, além também da cota patronal, ou seja, 

prática que já está virando uma constante. Ainda Tatiane afirma que cada vez mais os servidores estão 

comprometendo suas rendas e que justamente pela “constante” citada, logo mais à frente, possivelmente, 

será novamente aumentada a contribuição destes. Então, tendo tudo isso em vista, e de que o Conselho 

responde pelos servidores estatutários, vota contrário às suspensões de pagamento propostas, mas 

favorável na parte que regulamenta a taxa de administração. Segue o debate, com a fala do conselheiro 

Rodrigo, o qual coloca como lembrança que a prefeita, algumas vezes, declarou à imprensa que paga em 

sua gestão precatórios oriundos de outros prefeitos, de que estes deveriam ter pagado em suas próprias 

gestões, pois hoje são dívidas herdadas e que em seu Governo têm de pagá-las, não tendo qualquer culpa 

sobre isso, mas arcando com tal ônus. Entretanto, nessa situação de propor a suspensão do pagamento de 

prestações decorrentes de parcelamento de débito e de contribuições (cota patronal) para com o PREVPEL, 

acaba da mesma forma repassando para outras gestões que não serão a da própria prefeita, isto é, a 

mesma se contradizendo, logo, Rodrigo enfatiza que ela deveria cumprir sua palavra e posição ora 

expressadas, de que dívida feita por uma gestão é esta mesma quem deve quitá-la. Portanto, Rodrigo vota 

contrário às suspensões de pagamento propostas, mas favorável na parte que regulamenta a taxa de 

administração. Conselheiro Silvio afirma que sempre cobrou de todos aqueles que se candidataram ao  
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cargo de diretor-presidente do PREVPEL, via lista tríplice do Executivo, que caso algum escolhido fosse, se 

respeitariam o Conselho Deliberativo, não só em discutir e tratar dos assuntos pertinentes do Instituto, 

bem como em cumprir e encaminhar as deliberações deste órgão colegiado. Porém, não é o que ocorreu 

neste caso do Projeto em questão, pois o Conselho só teve conhecimento inicial via alguns vereadores, ou 

seja, há uma prática recorrente destas situações. Silvio lembra que mesmo ao final do ano passado, a 

Prefeitura atrasando salários e não tendo como pagar o 13º salário dos servidores, mesmo assim procedeu 

com novas nomeações para cargos em comissão (CC’s), portanto, diante também de outras constatações, 

vota contrário às suspensões de pagamento propostas, mas favorável na parte que regulamenta a taxa de 

administração. Conselheiro Tiago aborda que, ao final do ano passado, quando houve a decisão judicial que 

determinou retirar parte dos recursos do Grupo Previdenciário a fim de quitar a folha de pagamento em 

atraso dos servidores, a Prefeitura na época criticou tal ordem que se viu obrigada a cumprir, pois seriam 

utilizados recursos previdenciários capitalizados para um fim o qual a legislação na época não permitia. 

Acontece que justamente agora que há legislação federal que a ampare para suspender pagamento de 

prestações decorrentes de parcelamento de débito e de contribuições devidas (cota patronal), ela quer se 

utilizar justamente para pagar folha de servidores e outras despesas, frente à crise econômica e 

pandêmica. Além disso, Tiago concorda com a exposição dos conselheiros que o antecederam, 

corroborando com a fala de Silvio, no que se refere como exemplo no ano passado, onde o Executivo 

deixou de repassar por alguns meses a cota patronal ao PREVPEL, e que o Conselho sequer foi informado 

para debater sobre o tema, só soube quando já estava o atraso ocorrendo. Tendo em vista o exposto, Tiago 

vota contrário às suspensões de pagamento propostas, mas favorável na parte que regulamenta a taxa de 

administração. Conselheiro Robson manifesta que, embora não esteja na justificativa do Projeto, as 

dificuldades financeiras do Executivo são tão grandes que nem o repasse do FUNDEB para pagar a folha dos 

profissionais do Magistério foi suficiente, tendo que ser retirado mais ainda dos recursos próprios da 

Administração Municipal para complementar. De que há uma projeção que se consiga manter o pagamento 

dos salários dos servidores em dia até meados de setembro deste ano, e que posteriormente pode atrasar, 

incluindo os profissionais do Magistério, aliada a situação da pandemia, onde haverá maiores déficits 

originados na área da saúde, e que são necessários recursos próprios serem aportados. Robson aponta que 

com o referido Projeto, da suspensão de pagamento de prestações decorrentes de parcelamento de débito 

e de contribuições (cota patronal), será deixado de repassar ao PREVPEL na ordem aproximadamente de R$ 

14 milhões, possibilitando então a Administração de honrar alguns compromissos, e levando-se em conta 

que há amparo legal para isso (cabendo posteriormente ao PREVPEL devolução de valores de forma 

corrigida, acrescida de juros e até multa em caso de atraso), vota favorável ao Projeto como um todo, isto 

é, as suspensões de pagamento e regulamentação da taxa de administração. Presidente Sérgio enfatiza que 

está há um bom tempo como Conselheiro Deliberativo do PREVPEL e que sempre se isentou de posturas 

partidárias, porém se posicionando sobre os temas trazidos ao Conselho. Que já não é de agora a falta de 

recursos ou o não cumprimento por parte da Administração Municipal junto ao PREVPEL, o que acaba 

criando dificuldades ao Instituto e servidores estatutários, pois se todos os Governos tivessem honrado 

seus compromissos, hoje o Instituto estaria bem melhor. Portanto, os reflexos econômicos do PREVPEL são 

oriundos de atitudes de gestões anteriores e da atual também, ressaltando o repasse mensal que o 

Executivo deve fazer a título de complementação para o Grupo Financeiro, que gira aproximadamente em 

R$ 5 milhões, o que o Município chama de “déficit”, então por não concordar com as posturas adotadas 

vota contrário às suspensões de pagamento propostas, mas favorável na parte que regulamenta a taxa de 

administração. Conselheiro Paulo entende que deveria ter sido apresentado por parte do Instituto ao 

Conselho, um estudo de impacto financeiro se adotadas as medidas previstas no Projeto, além de 

demonstrar muita preocupação em relação aos próximos meses quanto às grandes dificuldades financeiras  
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tanto por parte da Administração Municipal, quanto do PREVPEL, e que por isso torna-se difícil tomar uma 

decisão, logo, vota pela abstenção das suspensões de pagamento propostas, mas favorável na parte que 

regulamenta a taxa de administração. Conselheiro José concorda com Paulo, vendo como preocupante o 

cenário colocado e o que está por vir, sendo tudo muito indefinido, e por isso também vota pela abstenção 

das suspensões de pagamento propostas, mas favorável na parte que regulamenta a taxa de administração. 

Colhidas as argumentações e votos dos conselheiros quanto ao referido Projeto, fica estabelecido o 

seguinte resultado no que tange às suspensões de pagamento propostas: 5 votos contrários; 1 voto 

favorável; 2 abstenções. Já no que se refere à regulamentação da taxa de administração: 8 votos 

favoráveis, aprovada por unanimidade. Nada mais a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei a 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que consta na página 37 do 

Livro de Atas como anexo: Mensagem do Executivo nº 021/2020, datada de 30 de junho de 2020; e Ofício 

do Executivo (OFÍCIO GAB – 288/2020) datado de 30 de junho de 2020. 
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Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com reuniram-se os 

membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiro Rodrigo e Conselheiro Robson. A 

reunião inicia com o debate sobre a última questão feita pelo Conselho ao FAM em relação à análise das 

sugestões que comporão uma nova Instrução Normativa. Questão 4) Esclarecimento sobre a determinação 

da compra de órteses e próteses se adequar à Lei 8666|93, houve um apontamento específico sobre esta 

questão? Há intenção de incluir a compra de órteses e próteses importadas, visto que são de menor preço 

em alguns casos? Resposta: Quanto à aquisição de órteses e próteses, o procedimento correto é a tomada 

de preços, mediante três orçamentos de materiais, seguindo-se a Lei 8.666/93, que trata da necessidade de 

certame para o gasto da Administração Pública, se incluindo aí o FAM. Até o presente momento, não houve 

apontamento pelo Tribunal de Contas, mas alertas de nosso Jurídico e PGM. Porém, diante da regra geral 

da necessidade de lisura nas contratações do ente público, demonstra-se imperativa a normatização do 

procedimento de aquisição das órteses e próteses. A escolha deve ser pautada pela objetividade, para 

evitar-se a colocação de dúvida sobre a legalidade da compra. A posição do FAM deve ser pelo menor preço, 

diante da necessária impessoalidade das contratações do setor público. Para o caso de o médico 

demonstrar não confiabilidade no produto vencedor do certame, caberá ao usuário custear a diferença 

entre o produto disponibilizado pelo FAM e o produto indicado pelo médico, caso seja de maior valor, valor 

este a ser pago, junto com o depósito de entrada, ordinariamente realizado. Quanto à cogitação de compra 

de materiais importados, os mesmos podem fazer parte da tomada dos preços em forma de igualdade de 

condições com os materiais nacionais, sendo que a avaliação de sua qualidade ficará a cargo do médico e a 

sua escolha ou não, pelo usuário. Além disso, o Fundo possui o limite por trimestre de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) para o gasto com órteses e próteses, como regulamentado na IN vigente. Caso o FAM acate os 

pagamentos de todos os orçamentos mais elevados, inevitavelmente, haverá usuários não contemplados, 

gerando atrasos de tratamentos e procedimentos. Conselheiro José considera que tomada de preços é 

interessante, mas acredita que haverá dificuldades com as preferências solicitadas pelos médicos. Médico 

pode alegar problemas com a prótese selecionada e o servidor ficaria em uma situação delicada. 

Conselheiro Paulo considera que o FAM é um mero operador financeiro nestes casos porque financia 80% 

do valor da prótese e o servidor arca com os 20% à vista em depósito para o FAM, ou seja, o servidor arca 

com 100% do valor. Concorda com Conselheiro José que o problema é a desigualdade entre 

médico/servidor, caso o médico não aceite a prótese selecionada pelo menor valor. Conselheira Tati 

acompanha as ponderações dos Conselheiros Paulo e José. Conselheiro José sai da reunião para buscar 

informações com auditores a respeito deste tema e enquanto isso a pauta muda para a análise do PL que 

prorroga, excepcionalmente, os atuais mandatos do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos por 

um ano. Conselheiro Tiago informa que foi aprovada na Câmara de Deputados a nova data para as 

eleições municipais, dias 15 e 29 de novembro. O dia 27 de dezembro ficou estabelecido como limite 

máximo para os municípios que necessitarem alterar as datas determinadas em função da pandemia. 

Começam as discussões sobre a prorrogação dos mandatos e o novo calendário eleitoral. Várias 

hipóteses são colocadas pelos conselheiros, Presidente Sérgio propõe prorrogar os mandatos até 

agosto de 2021, conforme proposta da Diretoria do Instituto, e assim não altera a data de posse – 

setembro – como determina legislação municipal. Acrescenta à proposta a possibilidade da realização 

do pleito na primeira quinzena de abril de 2021 e a consequente posse em setembro de 2021. A 

realização das eleições em abril se justifica no caso de persistir a situação de pandemia de COVID-19 

no município, o referido período será anterior ao inverno, quando os casos se agravam, e também será  
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após o retorno de boa parte dos servidores que gozam suas férias nos primeiros meses do ano. Vencida a 

pauta da análise do PL de prorrogação dos mandatos do Conselho Fiscal e Comitê de Investimento, retoma-

se a discussão da questão sobre as órteses e próteses. Conselheiro Paulo sugere que quando o médico não 

aceitar a prótese de menor preço da empresa vencedora do certame, mesmo que motivado por sua 

experiência ou por não considerar o material com qualidade, neste caso então, deveria emitir um parecer 

técnico, por escrito, justificando sua negativa e encaminhando-a ao FAM. Seguem-se as discussões e na 

análise das variáveis da complexidade que envolve este processo, o Conselho definiu convidar o Diretor 

Técnico do FAM, Dr. Flamarion e o Assessor Jurídico do PREVPEL, Dr. Ricardo Petrucci para participarem da 

próxima reunião. Nada mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após 

lida e aprovada será assinada por todos, declarando que constam na página 40 do Livro de Atas como 

anexo: texto do e-mail a ser enviado à Diretoria do PREVPEL comunicando o parecer do Conselho sobre o 

PL que prorroga os mandatos do Conselho Fiscal e Comitê de Investimento e texto dos convites a serem 

enviados ao Diretor Técnico do FAM e ao Assessor Jurídico do PREVPEL para participarem da próxima 

reunião. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 
ATA 410 

 
Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, estavam presentes também o Diretor Técnico do 

FAM, Dr. Flamarion de Freitas e o Assessor Jurídico do PREVPEL, Ricardo Petrucci. A reunião inicia com a 

leitura da ATA 409, no trecho referente à questão enviada pelo Conselho ao FAM sobre a aquisição de 

órteses e próteses, um dos itens que irá constar em uma nova Instrução Normativa e que devido à 

complexidade, o Conselho decidiu convidar os acima citados para a obtenção de maiores esclarecimentos. 

Conselheiro José propõe que em primeiro lugar fosse abordada a questão legal e que após houvesse a 

discussão sobre a situação de desigualdade entre médico/paciente (servidor) quando da decisão da escolha 

do material a ser utilizado. Dr. Flamarion diz que a preocupação primeira dos médicos são os pacientes e 

acredita que o FAM deve ser obrigado a fazer a licitação e acredita que as órteses e próteses a serem 

adquiridas devam ter o selo da ANVISA. Petrucci explica que a aquisição destes materiais é feita na 

modalidade de Dispensa de Licitação, determinada pela Lei 8666/93 para casos em que o valor da compra 

seja menor que R$ 17.600,00. Ressalta o fato de que quando se realiza uma Dispensa de Licitação, não se 

usa a expressão “tomada de preços” porque esta é uma modalidade de licitação, o termo correto é 

“levantamento de preços”. Quem compra a prótese é o PREVPEL, pessoa jurídica, é uma relação direta 

entre a autarquia e o fornecedor. É um ato administrativo de escolha entre 3 ou 4 opções, sempre com 

justificativa técnica e observando o selo da ANVISA. O médico deve fazer uma justificativa técnica e objetiva 

que permita uma análise dentro do aspecto legal e assim, é possível optar pela compra do segundo ou 

terceiro fornecedor. Conselheiro José acrescenta que alguém deverá fazer a análise da justificativa para 

compra da prótese que não é a de menor valor. Explica a preocupação do Conselho, exemplificando a 

operacionalização de um processo de compra de uma prótese: 1.médico descreve a prótese e faz a 

justificativa com argumentação técnica; 2.FAM faz levantamento de preço; 3.FAM escolhe o material de 

menor valor que atende a descrição técnica; 4.médico não aceita a peça escolhida por razões pessoais e 

justifica o não aceite da peça escolhida. A preocupação é sobre a análise das justificativas apresentadas 

pelo médico que permita a aquisição de uma peça de maior valor. Petrucci cita o IPASEN que consegue ter 

todos os cuidados por ter uma auditoria e que o ideal seria o PREVPEL ter este mesmo amparo. Conselheiro 

Tiago observa que a proposta sugerida na IN já contempla a situação atual, enfatiza que é preciso elaborar 

um novo mecanismo que beneficie o servidor/paciente. Conselheiro José pergunta ao Dr. Flamarion se um 

médico tem em mãos uma prótese com as determinações dadas por ele se pode negar a utilizá-la? Dr. 

Flamarion diz que é difícil responder, médico se acostuma a trabalhar com um fornecedor e tem dificuldade 

em mudar. Conselheiro José propõe a criação de um sistema de monitoramento pois considera 

preocupante a criação de uma IN complexa que gere insegurança para a análise do FAM e que esta gere 

uma demanda ao Conselho Deliberativo quando houver dúvida. Conselheiro Paulo coloca que se deva 

respeitar a lei das licitações, sem perdas para o paciente. Deve-se aceitar o laudo do médico com a 

justificativa técnica e passar a avaliar como se dará o processo para elaborar um regramento. Petrucci se 

diz preocupado com o limite financeiro de R$ 30.000,00 por trimestre para aquisição das órteses e 

próteses. Conselheiro Tiago explica ao Dr. Flamarion as questões discutidas no Conselho sobre as sessões 

de fisioterapia, segundo o PREVPEL, estão sendo substituídas por pilates, outro item da IN. Conselheira 

Carmem acrescenta que o Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional reconhece o método 

pilates como um “recurso cinesioterapêutico e mecanoterapêutico que promove recuperação da saúde 

físico funcional”. Conselheira Tatiane questiona como fiscalizar quando não há indicação de pilates como 

método de cura? Dr. Flamarion acredita que deve ser estabelecido um limite de sessões como norma 

limitadora. O FAM deve ter um controle, propõe autorizar por 20 dias e após este prazo ficar por conta do 

paciente. Se for por acidente de trabalho pode ser renovada a autorização. Conselheiro Sérgio pondera que  
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a renovação do tratamento deve ser feita com laudo do médico e que há uma questão anterior a todos os 

problemas levantados. Todos os prestadores de serviço sabem que não há fiscalização do FAM. É 

necessário formatar um tipo de fiscalização. Conselheiro Tiago considera que o limite pode prejudicar os 

servidores e propõe que o FAM exija dos prestadores de serviço a descrição dos métodos que serão usados 

no tratamento, a agenda do paciente com os dias e horários das sessões de fisioterapia e se mais sessões 

forem necessárias apresentar laudo técnico com justificativa do médico especialista ou do fisioterapeuta. 

Conselheiro Paulo diz que o importante é o monitoramento da recuperação do paciente, é a principal 

ferramenta. Não haverá impedimento para o FAM de realizar o pagamento se houver a comprovação da 

evolução do paciente. Petrucci coloca que está realizando as modificações no PL de prorrogação dos 

mandatos do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos de acordo com o que decidiu o Conselho e que 

acrescentará retificação unificando as datas das eleições e de posse para os três Conselhos. Conselheiro 

Tiago apresenta informes: 1. ATA 408 da reunião extraordinária do Conselho sobre suspensão do 

pagamento de prestações decorrentes de parcelamento de débito e de contribuições devidas pelo 

Município ao Sistema de Previdência Social, foi encaminhada à Câmara de Vereadores e ainda não houve 

votação sobre o assunto. Hoje está sendo realizada uma reunião com o Secretário da Fazenda para verificar 

os recursos recebidos em função da pandemia do Covid; 2.Exames de Covid – FAM paga 50%- laboratório 

Antonello – Elisa - custo total R$ 180,00 e laboratório Rouget Peres – teste rápido IGG – R$ 90,00, com 

requisição médica. Conselheira Tatiane sugere que o FAM negocie um valor menor com os laboratórios. 

Conselheiro Sérgio informa que já houve negociação e que estes já são valores menores. Nada mais a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 

todos. 
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ATA 411 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio informa que o 

CERTIFICADO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA e os 

questionamentos ao IPASEN são os pontos da pauta de hoje. O Certificado deve ser assinado pelo 

Presidente do Conselho. Avalia que o cálculo atuarial do próximo ano deverá sofrer a influência do não 

pagamento da cota patronal, do parcelamento do débito do Município com o PREVPEL, bem como, o não 

pagamento das prestações decorrentes do parcelamento de débito, conforme ficou determinado na LEI Nº 

6.822/2020 promulgada no dia de ontem. Conselheiro Tiago reforça que além destes quesitos o fato dos 

aposentados que não contribuíam passarem a pagar e o aumento de 12% para 14% na contribuição 

também irão influenciar na próxima avaliação atuarial. Conselheiro Paulo acrescenta que o cálculo 

demonstrado no Certificado é apenas uma projeção e o que não for concretizado será corrigido no próximo 

cálculo. Lembra que no Relatório do Cálculo Atuarial uma inconsistência apresentada foi a necessidade 

urgente de um recadastramento, que teremos que conviver com esta inconsistência até a realização do 

recadastramento, o que não inviabiliza ou anula o cálculo realizado. Em relação às questões a serem 

enviadas ao IPASEN, Conselheiro José elaborou três perguntas, a saber: 1) Quanto foi pago em internações, 

consultas e exames no ano de 2019, excluídas as do atendimento clínico na sede do IPASEN? Por favor 

discriminar individualmente. 2) Quantas internações, consultas e exames foram realizados no ano de 2019 

excluídas as do atendimento clínico na sede do IPASEN? Por favor discriminar individualmente. 3) Qual o 

valor total das glosas realizadas pela auditoria nas internações, consultas e exames no ano de 2019? Por 

favor discriminar individualmente. Considera que o valor das glosas podem não ser altos em função do 

trabalho da auditoria realizado há muito tempo. Propõe mais questões: 4) Qual a evolução do valor das 

glosas durante o período do início da auditoria até o ano de 2019? 5) Quantas internações, consultas e 

exames foram realizados no ano de 2019 pelo atendimento clínico na sede do IPASEN? Por favor 

discriminar individualmente. Os Conselheiros iniciam uma discussão sobre o funcionamento das consultas 

médicas pelo FAM. Hoje, há o limite de 2 consultas médicas/mês e 2 consultas odontológicas/mês por 

matrícula, mais 5 consultas bônus/ano. Conselheira Carmem informa que pelo site do IPASEN é possível 

verificar que há um regramento para limitação do número de consultas de acordo com as especialidades 

médicas. Conselheiro Paulo pergunta qual a média das consultas realizadas pelo PREVPEL, a média deve ser 

calculada pelo número total de consultas realizadas em um período, dividido pelo número total de 

matrículas. Presidente Sérgio cita caso relatado pelo Dr. Neri, antigo Diretor Técnico do FAM, onde um 

professor sem filhos teve afastamento médico autorizado por um pediatra e que esta especialidade, na 

época, era a que possuía maior número de consultas. Conselheira Tatiane se diz preocupada que a 

categoria dos servidores seja responsabilidade pelo grande número de consultas. Considera que neste caso, 

a pediatria, seria uma especialidade com muitas consultas em função do grande número de servidoras com 

filhos. Conselheiro José considera que seria interessante estudar um regramento para estabelecer o 

número de consultas de acordo com a especialidade. Conselheiro Rodrigo alerta para o fato de que não se 

pode comparar o IPASEN e o PREVPEL pois são estruturas muito diferentes, deve-se buscar ideias. 

Conselheiro Silvio coloca que a estrutura do IPASEN é muito melhor, que devemos buscar exemplos da 

fiscalização e da qualidade do atendimento. Conselheiro Tiago concorda com a análise da qualidade do 

IPASEN, as consultas com o corpo médico do Instituto são ilimitadas e sem coparticipação. O Conselho de 

Assistência Médica analisa a necessidade de exames fora da tabela de cobertura e neste caso o servidor 

paga 40% do valor. 
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Temos que avaliar o trabalho de fiscalização e a eficiência da empresa de auditoria. Nossa equipe técnica 

do FAM não consegue fazer o mínimo de fiscalização, há procedimentos simples que poderiam ser 

realizados na nossa realidade que já trariam bons resultados. Presidente Sérgio avalia que é bom fazer 

comparações tendo consciência da existência de grandes diferenças e adaptar à realidade do PREVPEL. 

Conselheiro Tiago cita as diferenças, no IPASEN, contribuição do servidor é 5,5%; salários são mais altos; 

número de usuários é menor. Sugere que se pergunte ao IPASEN: 5) Há obrigação ou lei que torne 

compulsória a adesão dos servidores ao Plano de Saúde. Conselheiro Silvio considera importante que o 

PREVPEL tenha um site de divulgação atualizado com informações relevantes. Nada mais a declarar, eu, 

conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 
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ATA 412 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio informa que a pauta da 

reunião trata da Nota da Comissão do PL/FAM enviada ao Conselho solicitando que se manifeste sobre a 

iniciativa do Executivo de protocolar o PL na Câmara de Vereadores neste momento. Conselheiro José 

explica sua posição de representante do Conselho Deliberativo na reunião da Comissão PL/FAM. Defendeu 

que o Conselho é o órgão que deve dar a palavra final na questão do envio do PL/FAM à Câmara de 

Vereadores. Considera que o Conselho não quer prejudicar os servidores mas ao mesmo tempo tem 

preocupação com a situação financeira do FAM. Salienta que o Conselho tem feito discussões importantes 

e técnicas. Conselheiro Tiago afirma que a decisão da Assembleia dos servidores é soberana e que nem a 

Comissão PL/FAM, nem o Conselho Deliberativo divergem desta decisão. Relata que a minuta do PL foi 

enviada ao Executivo para encaminhamento à Câmara e este não o fez. O Conselho questionou várias vezes 

o andamento do PL e nunca houve resposta objetiva do Executivo ou da Direção do PREVPEL. Conselheiro 

Sérgio observa que na ATA 402 ficou mal redigido o texto que se refere ao PL/FAM, aqui transcrito:  

Presidente Sérgio relata que falou com a Diretora Berenice sobre o andamento do PL-FAM e soube que 

está parado em função da crise da pandemia, uma vez que grande parte das pessoas está prejudicada 

financeiramente e não seria adequado um aumento da contribuição neste momento. O correto é que a 

Diretora Berenice apenas informou que o PL/FAM estava parado. Conselheiro Tiago coloca que em 

fevereiro, a Câmara de Vereadores estava em recesso e a Prefeitura convocou uma sessão extraordinária 

para apreciação do projeto de reforma da previdência quando tinha o prazo até março para fazê-lo. O 

Conselho sempre questionou o PREVPEL sobre o porquê do não encaminhamento do PL e nunca obteve 

resposta. O Conselho quando convocado para se manifestar sobre o acordo da dívida do Executivo com o 

PREVPEL recebeu todas as explicações detalhadamente, mas quando foi para suspender os pagamentos da 

cota patronal não foi consultado. Hoje o Conselho terá que tomar uma posição se acha oportuno enviar o 

PL à Câmara neste momento face à situação da crise econômica causada pela pandemia. Destaca que o 

Projeto de Lei do Executivo (Mensagem 025/2020) foi enviado à Câmara com trecho da Justificativa errada, 

pois prevê a instituição de cobrança de contribuição de 2% por dependente inscrito que o servidor titular 

tenha, sendo que o correto é de acréscimo de 2% para quem tiver dependente inscrito, 

independentemente do número de dependentes. Vota contra o envio do PL/FAM à Câmara de Vereadores. 

Conselheira Carmem pondera que talvez o PL/FAM tenha seguido os inúmeros trâmites burocráticos e seus 

tempos e que tenha sido encaminhado à Câmara na sequência de seu processo legal. Considera 

preocupante a situação dos servidores, assim como da grande maioria das pessoas, diante da crise 

econômica causada pela pandemia e ao mesmo tempo também é preocupante a situação financeira do 

FAM.  Avalia que neste difícil momento o PL não deveria ser enviado à Câmara de Vereadores, podendo o 

Conselho rever este procedimento a qualquer tempo. Conselheiro Sérgio considera que a Comissão do 

PL/FAM escolhida em assembleia é quem deveria estar à frente deste tema. O Conselho Deliberativo deve 

se manifestar se houver uma demanda, como acontece neste momento. Questiona se talvez não houve 

omissão da Comissão e do Conselho que deveriam ter tomado uma posição e informar ao Executivo que 

não seria o momento adequado para dar andamento ao PL. Considera que deva ser suspenso o 

encaminhamento à Câmara até a diminuição da crise da pandemia. Conselheira Tatiane considera a relação 

entre os membros que compõem este Conselho muito tranquila porque os representantes do Executivo 

estão realmente preocupados com os servidores. Há posicionamentos sempre propositivos e construtivos.  
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Reforça a soberania da assembleia do SIMP e considera que não é o momento de enviar o PL porque em 

função da pandemia recebe diariamente relatos de servidores que estão em dificuldades financeiras, seja 

pelo aumento da contribuição previdenciária pelos aposentados e/ou porque estão sendo a única fonte de 

renda da família. A Comissão agiu corretamente ao enviar o questionamento ao Conselho porque ela era 

temporária, criada somente para elaborar o PL/FAM. Vota por não encaminhar o PL à Câmara. Conselheiro 

Silvio considera que o Conselho deva ser sempre respeitado e para tanto deveria ter sido informado de que 

o PL seria enviado à Câmara, o que não aconteceu. Relata as dificuldades dos servidores e que o PL não 

deve ser encaminhado à Câmara. Conselheiro Paulo avalia que o Conselho não percebeu o momento que 

deveria ter se posicionado sobre a aprovação do PL. O servidor é vítima da crise em escalas diferentes. 

Haverá uma diminuição de 5% no salário, 3% determinado pela reforma previdenciária mais 2% do PL para 

quem tiver dependente inscrito. Reforça o que vem dizendo há tempos, o Conselho não tem os dados do 

FAM para avaliar com precisão a situação financeira. Conselheiro Robson considera o momento delicado e 

cita seu caso, onde foi atendido pelo FAM que pagou suas despesas médicas e ainda em função da crise 

obteve redução do valor da parcela do financiamento. É a favor do envio do PL à Câmara porque a situação 

financeira do FAM pode estar comprometida. Como servidor, terá mais descontos, mas avalia que mais 

importante é a sobrevivência do FAM. Conselheiro Rodrigo justifica sua abstenção na Comissão PL/FAM 

porque no dia anterior à reunião pediu a posição dos conselheiros pelo grupo do Conselho no WhatsApp e 

como não obteve no mínimo seis respostas, decidiu se abster, uma vez que estava representando o voto do 

Conselho. Cita que Renato Abreu, do Conselho Fiscal informou que o FAM está tendo déficit, pequeno, mas 

há déficit. Afirma que é importante o Conselho reforçar a defesa do que já foi aprovado na assembleia e 

que gerou o PL/FAM. Conselheiro José coloca que o Conselho deve reiterar a importância do mérito do PL 

por ter responsabilidade com o FAM. Conselheiro Tiago considera que os representantes do Executivo no 

Conselho não são pressionados a tomar uma única posição, o que tem tornado o Conselho plural e 

democrático. Reforça que é importante ratificar o que foi decidido na assembleia. Sugere pedir dados das 

receitas e despesas mensais do FAM para que se possa tomar decisões. Conselheiro Robson informa que o 

repasse para o FAM é sempre até o dia 20, portanto o setor de Contabilidade do FAM já teria os dados do 

primeiro semestre de 2020. Conselheiro Silvio propõe a participação do Conselho Fiscal nas reuniões do 

Conselho Deliberativo. Conselheiro José considera que o momento não é oportuno para o envio do PL/FAM 

à Câmara. Presidente Sérgio propõe uma tomada de decisão para enviarmos a resposta à Comissão o mais 

rápido possível e que esta comtemple a posição do Conselho em relação ao envio do PL/FAM à Câmara e a 

ratificação do mérito do PL. Conselheiro Paulo propõe que o Conselho crie uma rotina de monitoramento 

do Fundo para que possa avaliar os riscos e rapidamente tome alguma atitude. Conselheiro Tiago coloca 

que diante do monitoramento mensal do Fundo o Conselho pode encaminhar o PL ou editar uma IN 

mesmo durante a crise da pandemia, se assim julgar necessário. Conselheiros Rodrigo e Paulo se 

posicionam a favor da retirada do PL da pauta da Câmara. Foi elaborada a resposta à Comissão do PL/FAM 

que será encaminhada pelo Presidente Sérgio e o mesmo texto será enviado por e-mail para a Direção do 

PREVPEL para que informe ao Executivo. Nada mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que constam na página 46 do 

Livro de Atas como anexos: Nota elaborada pela Comissão PL/FAM solicitando posição do Conselho em 

relação a retirada PL da pauta da Câmara de Vereadores e documento do Conselho Deliberativo 

respondendo a solicitação. 
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ATA 413 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheira Carmem. Presidente Sérgio 

informa que a pauta da reunião trata da nova Nota da Comissão do PL FAM enviada ao Conselho, 

solicitando que se manifeste sobre solicitação do arquivamento do projeto de lei que dispõe sobre a 

criação do Fundo de Assistência à Saúde junto à base do governo na Câmara de Vereadores de Pelotas. 

Conselheiro Rodrigo explica que a posição desta vez da Comissão do PL FAM só se difere da anterior no 

sentido de solicitar o arquivamento do projeto, e que antes era a retirada de pauta, mas em ambas as 

situações são de não discuti-lo ou tramitá-lo até o fim da pandemia, para que somente após isso se volte a 

incluí-lo na pauta e aprová-lo. Conselheiro José ratifica a manutenção da decisão da assembleia, que nem 

na própria Comissão do PL FAM ou dentro do Conselho Deliberativo isto possa ser mudado, mas sim 

discutido o encaminhamento apenas do projeto respectivo. Pondera que a representatividade do Conselho 

Deliberativo na Comissão do PL FAM deveria ser de um membro, e não dois, pois nas votações se 

computaria como um voto, logo, avalia quanto à sua retirada da referida Comissão. Conselheiro Rodrigo 

corrige José, informando-o que são computados 2 votos do Conselho Deliberativo, assim como são também 

2 votos dos dois servidores representantes da categoria, 1 voto do representante do PREVPEL, 1 voto do 

representante do Conselho Fiscal do PREVPEL, 1 voto do representante do SIMP e 1 voto do representante 

do SIMSAPEL. Como as decisões do Conselho Deliberativo só se dão quando se reúne 2/3 dos votos de seus 

membros, isto é, 6 votos (de um total de 9), obviamente os 2 membros do Conselho Deliberativo na 

Comissão do PL FAM levarão tal decisão para defendê-la e, em caso de quando não atingir os 6 votos, a 

posição será de abstenção na reunião da Comissão do PL FAM. Conselheiro Tiago aborda que a Comissão 

do PL FAM já havia decidido que não tramitasse o projeto na Câmara de Vereadores até o fim da pandemia, 

solicitando a retirada de pauta, mas que agora ela enfatiza com o “arquivamento”, ou seja, a diferenciação 

se dá no sentido de uma maior segurança do que em relação à retirada de pauta, pois esta última pode se 

dar ou não a qualquer momento, com celeridade, às vezes sem dar tempo dos órgãos além Legislativo se 

manifestarem ou até tentarem reverter uma posição tomada, o que não acontece quando do 

arquivamento, pois após sua confirmação, para desarquivar o projeto, há todo um processo burocrático 

com tempos definidos. Tiago entende que o Conselho se posicione a favor do arquivamento, pela 

segurança maior em relação à retirada de pauta, porém enfatiza que não se deve condicionar a tramitação 

do projeto somente após o término da pandemia, como a Comissão do PL FAM assim se posiciona, cabendo 

então ao Conselho rever este procedimento a qualquer tempo, diante de monitoramento do Fundo, 

avaliando os riscos, e constatada dificuldades ou agravamento financeiro, justamente para que seja 

rapidamente tomada alguma atitude, podendo encaminhar o projeto mesmo durante a pandemia se assim 

julgar necessário. Conselheira Tatiane ratifica posição do Conselho já manifestada quanto à decisão da 

assembleia e não tramitação do projeto, mas que não teria problema em arquivá-lo, pelo contrário, seria 

uma garantia de não ser colocado em discussão a qualquer tempo, às pressas, pelo Legislativo, como em 

outras situações já vivenciadas onde isso ficou comprovado. Conselheiro Silvio endossa o exposto pelos 

conselheiros Tiago e Tatiane, e ressalta que o projeto apenas sendo retirado de pauta, mas não arquivado, 

pode ser retomada sua tramitação rapidamente, sem o Conselho saber e haver tempo de se reverter algo. 

Que inclusive como há eleição municipal em novembro, o próprio resultado das votações pode influenciar 

quanto à decisão dos atuais membros do Legislativo quererem recolocar em pauta o projeto, até o fim do 

ano onde vigem seus mandatos, mesmo durante a pandemia, então, Silvio entende ser prudente o 

arquivamento. Conselheiro Paulo entende que decisão da assembleia se mantém, respeitada, mas por  
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enquanto sua execução suspensa, porém podendo ser necessária sua tramitação, mesmo durante 

pandemia, caso apresente agravamento financeiro do Fundo, e o Conselho assim entender. Conselheira 

Tatiane coloca também a necessidade, se houver, diante de agravamento financeiro do Fundo, poder se 

rediscutir a tramitação do projeto mesmo durante pandemia, e isto ocorrendo, que na oportunidade se 

encaminhe a decisão do Conselho à Comissão do PL FAM. Defende neste momento o arquivamento do 

projeto. Conselheiro Sérgio concorda com o exposto por Tatiane, segue na mesma linha, e lembra que 

diante de um possível agravamento financeiro do Fundo, durante pandemia, tenha de se tomar atitudes 

que não possam ser resolvidas por Instrução Normativa (IN) e sim via encaminhamento do projeto para 

tramitação, logo, defende o arquivamento. Conselheiro José entende não ser necessário arquivar, tendo 

em vista que o Executivo já respeitou o pedido por parte da Comissão do PL FAM, bem como do Conselho 

Deliberativo, no que tange à retirada de pauta, e que num caso de agravamento financeiro do Fundo 

durante pandemia, seria até mais fácil a retomada de discussão e tramitação do projeto. Conselheiro 

Robson concorda com o posicionamento de José, defendendo também o não arquivamento. Conselheiro 

Paulo frisa que no referido projeto só há uma parte interessada, a do servidor estatutário, que é pela 

manutenção do Fundo, e que isto implica em aumento de contribuição apenas a este, e não ao Executivo, 

portanto, que o Conselho devesse esperar os dados já por ele solicitados quanto à relação receita/despesa 

do FAM do primeiro semestre deste ano, para aí a partir de então o Conselho se posicionar quanto ao 

arquivamento ou não. Diante da fala do conselheiro Paulo, Tatiane expõe que no momento o Conselho não 

tem por parte do PREVPEL informações quanto a agravamento financeiro do Fundo, então que se tire neste 

momento a posição de arquivamento ou não do projeto, haja vista a solicitação de tal manifestação por 

parte da Comissão do PL FAM, e reitera seu posicionamento pelo arquivamento. Conselheiro Tiago 

concorda com Tatiane. Conselheiro Paulo se manifesta então pelo arquivamento, com a ressalva de que 

havendo agravamento financeiro do Fundo, mesmo durante a pandemia, que o Conselho a qualquer tempo 

retome a discussão de tramitação do projeto. Conselheiro Rodrigo defende o arquivamento do projeto, 

concordando com tal manifestação de Paulo. Após explanação dos conselheiros, colocada em votação a 

solicitação por parte da Comissão do PL FAM, no que se refere ao arquivamento do projeto na Câmara de 

Vereadores, se obtém o seguinte resultado: 6 votos favoráveis ao arquivamento, através dos conselheiros 

Sérgio, Tiago, Tatiane, Silvio, Rodrigo e Paulo; 2 votos contrários ao arquivamento, através dos conselheiros 

José e Robson. Logo, fica deliberado pelo Conselho o arquivamento, com a ressalva de que havendo 

agravamento financeiro do Fundo, mesmo durante a pandemia, que o Conselho a qualquer tempo retome 

a discussão da tramitação do projeto. Desta deliberação será elaborada a resposta à Comissão do PL FAM, a 

qual será encaminhada pelo Presidente Sérgio. Conselheiro Silvio informa que recebeu e-mail acerca do 

XVIII Seminário Sul-Brasileiro sobre Previdência Pública, promovido pela AGIP, em Gramado/RS, durante os 

dias 09, 10 e 11 de novembro deste ano, e que se as inscrições forem efetuadas até dia 22 de setembro 

terão desconto no valor, então que os interessados e o Instituto se atentem a isto. Ainda informa que na 

próxima reunião será sua última participação no Conselho, temporariamente, haja vista que se licenciará 

para concorrer às eleições municipais, e que diante disso já está providenciando junto ao Instituto a sua 

substituição pela suplente Mariângela. Nada mais a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que constam na página 48 do 

Livro de Atas como anexos: Nota elaborada pela Comissão PL/FAM solicitando posição do Conselho em 

relação ao arquivamento do PL na Câmara de Vereadores, o qual dispõe sobre o Fundo de Assistência à 

Saúde (FAS); e documento do Conselho Deliberativo respondendo a tal solicitação. 
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ATA 414 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-se 

os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL com a participação dos conselheiros Cláudio, Renato e 

Rosângela, membros do Conselho Fiscal. Presidente Sérgio abre a reunião dizendo o quanto considera 

importante o retorno às reuniões conjuntas dos dois Conselhos e propõe que os membros do Conselho 

Fiscal informem sobre a atual situação financeira do FAM. Conselheiro Cláudio inicia o relato apresentando 

os dados de 2018: déficit de R$ 678.000,00 e saldo de caixa de R$ 1.725.000,00 e a mudança no quadro no 

ano de 2019, a receita foi maior que a despesa, fechou o ano com superávit de R$ 703.000,00 e saldo de 

caixa de R$ 2.000.000,00; até março de 2020: receita de R$ 3.500.000,00 e saldo de caixa de R$ 

3.000.000,00 e até junho de 2020: receita de R$ 7.000.000,00, superávit de R$ 2.000.000,00 e saldo de 

caixa de R$ 4.000.000,00. Ressalta que fez um arredondamento dos números para facilitar a compreensão 

dos dados da planilha. Conselheira Rosângela informa que houve uma redução na despesa entre janeiro de 

2019 e abril de 2020 registrando uma média mensal de R$ 357.000,00, reflexo da IN que determinou o 

valor da contribuição para pagamento de exames em 50%. Conselheiro José pergunta se o superávit pode 

ter ocorrido em função da redução no número de consultas. Conselheira Rosângela responde que não tem 

a informação pois faltam dados para avaliar o que gerou esta mudança drástica que levou ao superávit e 

sugere ao Conselho Deliberativo que peça em conjunto com Conselho Fiscal esta resposta ao FAM. 

Conselheiro Cláudio lembra que em 2018 a situação era muito grave e o déficit existente estava levando à 

falência total do Fundo, reforça que é preciso investigar onde houve a redução que levou ao superávit. 

Considera que há dificuldade em obter a informação precisa, é necessário informatizar os dados para que o 

acesso seja rápido e fácil. Conselheiro Renato considera importante que todos os dados estejam no portal 

da transparência e pede ao Conselho Deliberativo ajuda para obtenção dos dados. Conselheira Rosângela 

informa que em novembro enviou documento ao PREVPEL solicitando que a Contabilidade informasse 

mensalmente todos dados necessários para o desenvolvimento do trabalho do Conselho, reiterou o pedido 

em maio e foi informado que o Contador do PREVPEL estava em licença e em função da pandemia haveria 

dificuldades em elaborar o solicitado. Conselho Fiscal elaborou documento solicitando ao Conselho 

Deliberativo que reforce o pedido de informações. Conselheiro Sílvio avalia que falta uma ferramenta para 

obtenção das informações, deveriam estar todas informatizadas, o que facilitaria o acesso. Conselheiro 

Tiago relata os trabalhos do Conselho Deliberativo em relação à auditoria reforçando que antes da 

contratação da auditoria é preciso a obtenção dos relatórios da Contabilidade sem maiores dificuldades. A 

Diretora Berenice informou que foi renovado o contrato com a COINPEL em novos termos, buscando a 

agilidade dos serviços. Realizar o pagamento somente após a realização dos serviços. É importante que o 

PREVPEL resolva como disponibilizar as informações de maneira ágil para só depois pensar em contratar a 

auditoria. Pergunta como está o relacionamento do Conselho Fiscal com o novo Diretor Técnico do FAM. 

Conselheira Rosângela informa que não houve nenhum contato com o novo Diretor. Propõe que os dois 

Conselhos façam uma análise sobre os dados de antes do início da pandemia que geraram o superávit para 

avaliar se as medidas já tomadas através da IN já não seriam suficientes para a manutenção do FAM e 

assim não onerar mais os servidores com a alíquota de 2% para quem possui dependentes. Conselheiro 

Sérgio coloca que o Conselho Deliberativo preocupado com a redução da renda familiar durante a 

pandemia considerou que não seria o momento de aprovar o PL FAM. Considera temerário fazer uma 

análise neste momento da pandemia e que objetivo agora é manter o arquivamento do PL FAM. Caso o 

superávit permita, propõe aumentar os serviços ofertados que foram reduzidos em função da crise 

financeira do FAM. Considera que a decisão da assembleia que gerou o PL FAM não pode ser alterada.  



 

 

51 

Conselheira Tatiane considera que a IN que determinou 50% de coparticipação ao servidor no pagamento 

de exames pode ter gerado o superávit até dezembro de 2019 e a situação atual, tenha sido gerada em 

função da pandemia. Como representante do SIMP deve respeitar a decisão da assembleia. No caso de ficar 

comprovado que o superávit ocorreu em função das determinações da IN e forem propostas modificações, 

deverá ser realizada outra assembleia. Conselheiro Renato acredita que o superávit em dezembro de 2019 

foi em função dos cortes determinados pela IN. Coloca que o valor das consultas médicas não foi atualizado 

o que vem acarretando dificuldades na marcação de consultas pelos servidores. É preciso ter cuidado com 

a análise do superávit, é necessário que o FAM preste um melhor serviço, oferecendo mais especialidades. 

Concorda com a Conselheira Tatiane em relação à decisão da assembleia. Conselheira Rosângela afirma 

que em nenhum momento falou sobre mudar a decisão da assembleia que elaborou o PL FAM, sua 

preocupação é com a análise e a elaboração de um estudo técnico que permita saber quais as razões do 

superávit. Conselheiro Tiago coloca que o Conselho Deliberativo elaborou a IN e reduziu a cobertura dos 

exames e reduziu o número de consultas em função da drástica situação financeira do FAM à época. O 

objetivo deve ser aumentar a oferta de serviços ao servidor. O PL trata também de prazos de carência e de 

reingresso de servidores no FAM, questões hoje inexistentes e que prejudicam o PREVPEL. Conselheiro 

Paulo coloca que aparentemente a realidade do FAM mudou muito, considera que a anormalidade da 

situação de pandemia vai se estender até o início do ano que vem e propõe que se estude os motivos pelos 

quais o FAM deixou de estar deficitário. Sugere que talvez fosse possível dividir o PL deixando o aumento 

do desconto para uma segunda etapa e elaborar um PL somente com as questões de carência e reingresso. 

O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo em conjunto estudariam os dados da contabilidade buscando 

os motivos do superávit, só assim será possível tomar decisões com responsabilidade e conhecimento. 

Conselheiro Rodrigo informa que na apresentação do PL as alíquotas eram 70% e 30% para o pagamento de 

exames, após houve uma modificação ficando a alíquota de contribuição em 50%. Quando da aprovação do 

PL pela assembleia já era alíquota de 50%. Considera que não seja possível dividir o PL porque uma 

proposta somente com questões que envolvam aumento de desconto ao servidor não seria aprovada. 

Conselheiro Cláudio coloca que é preciso melhorar o controle da informação. Desde 2017 havia um 

comprometimento da COINPEL em melhorar a informação. É preciso um Plano de Ação com as informações 

não contábeis. Coloca que de 2018 para 2019 houve redução da despesa mas não se tem a informação dos 

motivos que geraram esta situação. É preciso criar uma rotina de informação, qual a quantidade de 

consultas e qual a quantidade de internações, estes dados precisam estar no sistema sem a necessidade de 

solicitações e ofícios. Conselheiro Robson informa que está sendo desenvolvido um programa para acesso 

fácil ao fluxo de caixa da Prefeitura e considera que esta seria uma ferramenta essencial para o FAM. 

Conselheira Rosângela cita a lei complementar 173/2020 que possibilitou aos Municípios e Estados 

suspenderem suas contribuições previdenciárias aos respectivos Institutos e faz o questionamento sobre a 

palavra “preferencialmente” para uso da pandemia colocada na lei e não “prioritariamente”. Considera que 

assim abre-se uma brecha para que a mesma situação possa se repetir. Conselheira Tatiane questiona qual 

seria o impacto financeiro com a falta da contribuição previdenciária da Prefeitura e a suspensão do 

pagamento do parcelamento. Os dois Conselhos poderiam questionar o Executivo sobre como estão sendo 

usados os recursos determinados pela lei 173/2020. Conselheiro Robson coloca que a Câmara de 

Vereadores questionou o Executivo sobre onde está sendo empregado o recurso repassado pelo Governo 

Federal e concorda com a Conselheira Tatiane a respeito do questionamento ao Executivo. Conselheiro 

Sílvio considera que é preciso cobrar da COINPEL um programa que possibilite o acesso fácil a todas as 

informações. Conselheiro Tiago informa aos membros do Conselho Fiscal que quando o Município precisou  
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fazer o acordo do parcelamento, o Conselho Deliberativo foi consultado, mas quando houve a suspensão 

dos repasses, apenas enviou documento dando ciência ao Conselho. Considera que o Executivo deveria 

informar mensalmente onde estão sendo empregados os recursos do PREVPEL. Propõe uma reunião dos 

dois Conselhos com a Diretoria do PREVPEL para que em conjunto seja tomada uma decisão em relação ao 

acesso fácil e rápido das informações do FAM. Conselheiro Paulo pergunta se não há prazo para fechar o 

balanço. Conselheiro Cláudio informa que todo final de mês é preciso enviar os dados ao Tribunal de 

Contas e que as informações contábeis estão no SIM e são acessadas pelo Conselho Fiscal, o problema é a 

obtenção dos dados gerenciais. Conselheiro Paulo coloca que faltam os dados operacionais, e exemplifica, 

se obtivemos o dado consulta/mês por matrícula ao longo do ano de 2019, é possível ver o efeito das 

determinações da IN e é possível ter noção da situação financeira para elaborar novos critérios para uma 

nova IN. Conselheiro Robson alerta que o pagamento da folha também é considerado como parte do 

combate à pandemia do COVID 19. Presidente Sérgio propõe que sejam listados todos os assuntos 

debatidos na reunião de hoje e junto com o Conselho Fiscal se busque uma solução de como trabalhar para 

obtermos os dados financeiros e operacionais com rapidez e facilidade. Sugere que o Conselho Deliberativo 

formate as questões na próxima reunião e que no dia 25 de agosto próximo se reúna novamente com o 

Conselho Fiscal para elaborar um documento final. Conselheiro Cláudio reafirma que é preciso constituir 

este trabalho de forma técnica com um cronograma dentro de um Plano de Ação. Conselheiro Sílvio 

informa que esta é sua última reunião porque está se desincompatibilizando do serviço público para 

concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores nas próximas eleições municipais. Informa que a sua 

suplente Mariângela Guimarães participará das próximas reuniões. Todos concordam com a proposta 

apresentada pelo Presidente Sérgio. Nada mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 
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ATA 415 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL ausentes Conselheiros Paulo, Rodrigo e Robson. Cabe 

registrar a presença da Conselheira Mariângela em substituição ao Conselheiro Silvio. Presidente Sérgio 

inicia a reunião retomando o que foi decidido no último encontro, ou seja, elencarmos todos os assuntos 

anteriormente debatidos junto com o Conselho Fiscal para que se busque uma solução de como obtermos 

os dados financeiros e operacionais com rapidez e facilidade para permitir uma tomada de decisão com 

responsabilidade e conhecimento com objetivo de melhorar o desempenho do FAM. Conselheira Carmem 

informa que a Direção do PREVPEL enviou e-mail respondendo à solicitação do Conselho Deliberativo sobre 

as receitas e despesas mensais do FAM referentes ao primeiro semestre de 2020. Fica acordado que se fará 

a leitura da correspondência recebida.  Conselheira Mariângela faz a leitura dos documentos. Conselheiro 

Tiago considera que os dados informados confirmam a avaliação do Conselho Fiscal que a demonstração da 

receita maior que a despesa é atípica. Avalia que as demandas dos hospitais em solicitar reajuste dos 

valores da tabela de procedimentos são inabituais, considera que existem diferenças de valores nas 

prestações de serviços mas não é possível oferecer reajustes diferentes para cada hospital. Conselheiro 

José pergunta se os valores de reajuste solicitados são feitos sobre uma determinada tabela. Conselheira 

Mariângela informa que são demandas específicas dos hospitais em relação à hotelaria, bloco cirúrgico, etc. 

Conselheiro José informa que o reajuste do SUS é diferente, não é linear. Conselheira Mariângela após 

contato telefônico com Sandra informa que o reajuste solicitado não é para os procedimentos médicos e 

que são os hospitais que informam o valor de cada procedimento. Conselheiro José considera importante 

estabelecer parâmetros, coloca que é preciso uma tabela do FAM com os custos para todos os hospitais. 

Conselheira Mariângela relata que a intenção é fixar valores iguais para todos os exames, mas há a 

alegação pontual que os aparelhos utilizados por cada instituição diferem em questão de sofisticação e 

atualidade o que geraria diferença nos valores cobrados e os laboratórios de análises clínicas também 

apresentam valores diferentes. Somente os honorários dos médicos são iguais para todos. Conselheiro 

Tiago avalia que o FAM tem uma tabela referência para exames e consultas, mas não tem para o uso das 

instalações hospitalares. Questiona qual a referência que o FAM tem para determinar os valores?  Por que 

um hospital solicita reajuste de 25% e outro não solicita nenhum reajuste. Como é possível balizar estes 

valores? Conselheiro José propõe que o Conselho busque uma referência e também questiona se o FAM 

possui algum instrumento para controle e determinação dos valores dos reajustes, é necessário haver uma 

base. Presidente Sérgio acredita que seja a primeira vez que esteja sendo solicitado um reajuste, avalia que 

no momento do credenciamento não foi estabelecido nenhum parâmetro. O FAM deveria ter uma tabela 

para oferecer aos hospitais quando do credenciamento. Propõe reunião com Sandra e Dr. Flamarion para 

se obter todas as informações. Conselheiro José alerta que não é tarefa fácil elaborar uma tabela de 

procedimentos, é necessário uma pesquisa histórica de uma determinada ação padrão e ver os valores na 

média para depois elaborar o custo. Conselheiro Tiago afirma que seria necessário pelo menos um valor 

máximo como balizador, um parâmetro para todos, respeitando as diferenças. Conselheiro José coloca que 

pode-se começar a trabalhar com procedimentos mais comuns e acessar os demonstrativos das contas 

enviadas pelos hospitais para que o Conselho saiba como funcionam estes custos. Conselheira Mariângela 

informa que o FAM possui todas as faturas dos hospitais com os custos discriminados. O Conselho elabora a 

lista dos dados operacionais a serem solicitados ao PREVPEL para que possibilite os trabalhos na próxima 

reunião junto ao Conselho Fiscal. Fica acordado solicitar os seguintes dados referentes ao primeiro 

semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020: número total de exames realizados e valor/mês; número 
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 total de consultas realizadas e valor/mês; número total de internações realizadas e valor/mês. Conselheiro 

Tiago reforça a necessidade de solicitar ao PREVPEL que informatize os dados financeiros e operacionais 

através de um sistema que ofereça estes dados por mês, permitindo o acesso a qualquer tempo. Deste 

modo torna-se mais fácil e ágil a tomada de decisões junto com o Conselho Fiscal. Salienta que nas 

planilhas enviadas pelo PREVPEL não há informação sobre os valores capitalizados do FAM e sugere que o 

Conselho peça esta informação. Nada mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente 

ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que constam na página 53 do Livro de 

Atas como anexos: resposta do PREVPEL sobre os dados do FAM solicitados pelo Conselho Deliberativo; 

planilha de receitas e despesas do FAM / primeiro semestre de 2020 e planilha com o número de servidores 

e dependentes cadastrados / primeiro semestre de 2020. 
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ATA 416 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente Conselheiro José, com a 

participação dos conselheiros Cláudio, Bianca e Rosângela, membros do Conselho Fiscal. Presidente Sérgio 

faz a leitura dos documentos enviados pela Direção do PREVPEL em resposta às solicitações deste Conselho 

sobre os dados financeiros e operacionais do FAM. Conselheiros analisam as tabelas e há uma concordância 

de que a pandemia causou a recuperação financeira do FAM, além das ações tomadas pelo Conselho 

Deliberativo através da IN. Conselheiro Paulo aponta que no ano passado já havia uma demonstração de 

equilíbrio financeiro favorável justificado em função das resoluções tomadas. Conselheira Rosângela 

aponta uma redução aproximada de 50% das consultas médicas entre os dados de 2019 e 2020, 

comparativamente. Conselheiro Paulo avalia que hoje o quadro está favorável e serve para justificar a 

suspensão do aumento da contribuição dos servidores com dependentes. É importante seguir monitorando 

para entender a lógica dos acontecimentos. Salienta que nas consultas médicas pessoa física houve uma 

redução de 45% e nas de pessoa jurídica, redução de 9%. O bom é que o fundo vem crescendo de forma 

acelerada, mesmo com a retomada da demanda reprimida gerando tranquilidade para tomada de decisões. 

Conselheira Tatiane avalia que os dados positivos referentes aos meses de jan./fev./mar. de 2020 são 

resultados das decisões da IN e servem para demonstrar a sua eficiência. Questiona o que está sendo feito 

com os recursos que foram retirados pelo Executivo da previdência do PREVPEL. Pede que seja enviado um 

documento ao Executivo solicitando informações sobre a utilização dos recursos previdenciários não pagos 

e os referentes ao parcelamento dos valores que não foram repassados ao Instituto. Conselheiro Paulo 

alerta que nos três primeiros meses de 2020 o fundo capitalizou 300 mil reais por mês. Conselheiro Cláudio 

destaca o equilíbrio no saldo de caixa como processo animador no ajuste das contas. Salienta que houve 

um aumento de receita e diminuição da despesa e que a pandemia está gerando superávit. Demonstra 

preocupação em não perder este equilíbrio financeiro, fruto da gestão estratégica. Há uma demanda em 

aumentar valores de procedimentos, é preciso cautela e basear-se em dados confiáveis para tomada de 

decisões. As informações devem ser sistemáticas, mensais, para se ter um comparativo atualizado. 

Conselheiro Tiago chama atenção, mesmo com a excepcionalidade da pandemia, ao fato de que houve um 

período em que o FAM pagava médico não credenciado o que foi alterado depois. Uma das propostas do 

PREVPEL para a nova IN é incluir os médicos não credenciados quando não houver especialista credenciado 

ao FAM na hora da internação. Deve-se ter cuidado com o aumento da oferta de serviços em função destes 

números, pois já há uma pressão para reajustar valores de procedimentos feita por dois hospitais. Relata 

que médicos que eram credenciados não quiseram se candidatar ao Edital de Credenciamento uma vez que 

não há reajuste no valor dos honorários há mais de cinco anos. Demonstra preocupação com a perda de 

serviços e de médicos credenciados. Reforça a necessidade do questionamento ao Executivo sobre os 

recursos previdenciários, solicitado pela Conselheira Tatiane. Conselheira Rosângela propõe que seja 

elaborado um esboço de um documento ao Executivo solicitando as informações relativas aos recursos da 

previdência. Considera que a previdência está vulnerável e o papel dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é 

estar em sua defesa. Conselheiro Cláudio coloca que não há formalização de como serão pagos os nove 

milhões bloqueados por decisão judicial. Presidente Sérgio coloca que como foi uma decisão judicial 

deveria ter um acordo entre o PREVPEL e o Executivo, uma vez que o Conselho Deliberativo não aceitou a 

proposta do Executivo de parcelar o pagamento em 120 meses e propôs em 60 meses. Conselheiro Paulo 

propõe a criação de uma tabela de reajustes de procedimentos para todos os hospitais para que se evite 

reajustes individuais. Conselheira Mariângela informa que foi marcada uma reunião entre a Direção do  
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FAM e os Hospitais Clinicamp e Miguel Pilcher para determinar um valor de reajuste para todos. Considera 

que os honorários dos médicos que realizam procedimentos é bom e os do que não realizam 

procedimentos é baixo. Conselheira Rosângela pergunta se há uma comparação entre os valores pagos 

pelo FAM e os pagos por outros planos de saúde para que se avalie se há muita diferença. Conselheira 

Mariângela responde que o valor dos honorários médicos está desfasado há muito tempo, cerca de seis 

anos e informa que houve um tempo em que o valor da consulta pelo FAM era maior que o da UNIMED. 

Conselheiro Robson considera importante a realização de uma análise mais ampla e que a coparticipação 

no pagamento das consultas médicas pode ser uma alternativa. Conselheiro Tiago informa que FAM 

sempre pagou melhor os honorários dos médicos do que outros planos, mas nos outros planos há a 

coparticipação, o que eleva os honorários. Conselheira Tatiane registra que é totalmente contra a 

coparticipação porque situação de servidores é muito preocupante para que seja criada mais uma 

contribuição. Conselheira Rosângela acredita que por ter sido uma decisão judicial, o pagamento dos nove 

milhões não precisa ser determinado por lei. Propõe uma consulta jurídica para saber se não pode ser 

exigido o pagamento em 60 meses. Afirma que estamos aqui para proteger o PREVPEL. Presidente Sérgio 

pede que seja retomada a pauta da reunião sobre a análise dos dados do FAM. Conselheiro Tiago propõe 

que os Conselhos enviem um documento demandando ao PREVPEL que providencie: 1)A informatização 

dos dados financeiros e operacionais do FAM e da Previdência para que estejam disponíveis a qualquer 

tempo, do Conselho Fiscal, possibilitando pleno e fácil acesso remoto, sem a necessidade de solicitação ou 

comparecimento presencial no Instituto, permitindo elaborar comparativos sobre dados confiáveis, em 

tempo real, facilitando as tomadas de decisões. 2) O encaminhamento mensal aos dois Conselhos dos 

dados financeiros e operacionais do FAM e da Previdência, além dos comprovantes do recolhimento da 

contribuição patronal, independentemente do prazo para implantação da informatização e sem que seja 

necessária a solicitação. Presidente Sérgio reafirma a necessidade de avaliar e acompanhar os dados com 

periodicidade constante. Cita a palestra da empresa Referência enviada pela Diretora Berenice ao Conselho 

Deliberativo e avisa que vai repassar a informação ao Conselho Fiscal. Conselheiro Paulo sugere pedir ao 

PREVPEL que informe se houve acordo do parcelamento dos recursos bloqueados por decisão judicial e se 

houve, pedir uma cópia para que seja possível analisar como proceder. Conselheira Tatiane coloca que 

atualmente o Executivo não está repassando a cota patronal e pergunta onde estão sendo utilizados estes 

recursos. Conselheiro Tiago informa que legislação federal permitiu o não repasse da cota patronal em 

função da pandemia. Conselheiro Robson acrescenta que os recursos são para serem utilizados no combate 

a pandemia. Conselheira Tatiane coloca que independentemente de existir legislação para utilização dos 

recursos previdenciários da cota patronal, a Prefeitura tem que responder onde estão sendo empregados 

estes recursos. Conselheiro Paulo coloca que houve um aumento de despesas em saúde e diminuição da 

arrecadação, os recursos devem estar sendo aplicados na manutenção da máquina pública. Conselheiro 

Tiago se posiciona a favor de enviar o questionamento ao PREVPEL sobre a situação dos recursos 

bloqueados por decisão judicial e a aplicação dos recursos da cota patronal e coloca que os conselheiros 

devem decidir sobre o envio destas questões. Todos concordam em solicitar ao PREVPEL informações sobre 

o débito de R$ 9.510.054,44 retirados do grupo previdenciário para pagar salários, por decisão judicial, e a 

proposta de pagamento em 120 parcelas de R$106.704,24. Esta dívida não está citada na Lei 6822/2020 

que estabelece normas acerca da suspensão do pagamento de prestações decorrentes de parcelamento de 

débito e de contribuições devidas pelo Município de Pelotas ao Sistema de Previdência Social dos 

Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Pelotas, nos moldes do Programa Federativo de 

Enfrentamento à pandemia do coronavírus, assim sendo, perguntaríamos qual a situação de ressarcimento  
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desta dívida do Executivo para com o PREVPEL. Em relação à utilização dos recursos do repasse da cota 

patronal ficou acordado que não seria questionado, uma vez que a Lei 6822/2020 estabelece a suspensão 

do repasse a partir do mês de agosto vigente. Nada mais a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei 

a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos, declarando que constam na página 55 do 

Livro de Atas como anexos: solicitação do Conselho ao PREVPEL da sistematização e informação mensal aos 

Conselhos dos dados operacionais e financeiros do FAM e questionamento sobre a situação do 

ressarcimento dos recursos retirados do grupo previdenciário para pagar salários, por decisão judicial; 

resposta do PREVPEL sobre os dados operacionais e financeiros do FAM solicitados pelo Conselho 

Deliberativo; planilhas com dados da aplicação financeira do FAM e com dados sobre consultas, exames e 

internações e procedimentos hospitalares. 
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ATA 417 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros Rodrigo e Carmem. 

Presidente Sérgio informa do recebimento nesta manhã de e-mail enviado pela Diretora Presidente 

Berenice Nunes, apresentando os seguintes documentos: respostas às demandas enviadas pelo Conselho 

Deliberativo, originadas de reunião conjunta com o Conselho Fiscal; Memorando PREVPEL, assinado pela 

Diretora Presidente Berenice, e enviado ao Executivo em 21/07/2020, solicitando providências quanto ao 

recurso previdenciário sequestrado em 2019, ou seja, forma de ressarcimento de modo a evitar a aplicação 

das penalidades previstas; e Ofício do Gabinete, assinado pela Prefeita Paula Mascarenhas, datado de 

27/08/2020 em resposta ao referido Memorando PREVPEL. Presidente Sérgio faz a leitura dos documentos 

enviados pela Direção do PREVPEL. Conselheiro Tiago inicia a análise da resposta da Direção do PREVPEL 

quanto às demandas oriundas da reunião conjunta dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e que ficou 

satisfeito com os encaminhamentos dados por Berenice, no que se refere à criação de um cronograma de 

cumprimento de tudo que há tempos é solicitado na área da informatização por parte da COINPEL e não é 

feito, sob pena de suspender o pagamento à esta caso não seja cumprido e, tão logo se receba tal 

cronograma da equipe técnica da COINPEL, será dado o encaminhamento a este Conselho, para que atue 

como órgão regulador e fiscalizador do contrato com a Companhia. Que enquanto não ocorre a 

implantação da informatização, será dado o encaminhamento mensal aos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

dos dados financeiros e operacionais do FAM e da Previdência, além dos comprovantes do recolhimento da 

contribuição patronal, devendo ser disponibilizados a ambos os Conselhos em torno do dia 10 de cada mês. 

Quanto às informações sobre o débito de R$ 9.510.054,44 retirados do grupo previdenciário para pagar 

salários, por decisão judicial, e a situação quanto ao ressarcimento desta dívida do Executivo para com o 

PREVPEL, Berenice em resposta coloca que têm sido repetidas vezes incisiva nesta interpelação do 

Executivo, desde o sequestro deste valor dos fundos previdenciários, enviando, sistematicamente, todas os 

questionamentos dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, conforme já informado a este Conselho em data 

anterior, sendo o último Memorando enviado ao Executivo datado de 21/07/2020. Já na resposta da 

Prefeita à Direção do PREVPEL quanto ao referido débito, conselheiro Tiago chama atenção quando a Chefe 

do Executivo menciona que por força da lei de responsabilidade fiscal, é defeso, em ano eleitoral, o 

oferecimento ou celebração de propostas de parcelamento de dívidas em quadrimestres que antecedem o 

final do exercício, onde só poderá começar a ser recomposto a partir do próximo exercício, em número de 

parcelas a ser definido, ou seja, não mais neste ano podendo ser feito. Porém, o Conselho Deliberativo em 

reunião realizada no dia 28/01/2020, em relação ao Termo de Reconhecimento de Débito de R$ 

9.510.054,44 retirados do grupo previdenciário para pagar salários por decisão judicial, manifestou 

consenso quanto à forma de pagamento em parcelas, porém cinco conselheiros não concordaram com o 

prazo proposto e declararam que o pagamento deveria ser feito dentro do mandato da Prefeita, porque o 

não pagamento dos salários é o que originou a determinação judicial do repasse, e outros quatro 

conselheiros ainda sugeriram  que  o  parcelamento  fosse  realizado de acordo com o que determina Art.º 

5 da Portaria MPS nº 402 de 10 de dezembro de 2008 e alterações posteriores, isto é, em 60 parcelas, logo, 

desde esta não aprovação do Conselho ao final de janeiro deste ano até poucos dias atrás, poderia sim o 

Executivo ter enviado nova proposta ou ter respondido às incisivas vezes solicitadas pela Direção do 

PREVPEL, o que não o fez, então, não se concorda com parte da resposta onde diz que se tal proposta 

tivesse sido aceita já se teria encaminhado a solução do problema e parte do valor a ser devolvido já estaria 

retornando mensalmente para a recomposição do fundo. Tiago também não concorda com outro trecho da 

resposta quando coloca a “...elevação permanente e significativa dos repasses que a administração direta  
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precisa fazer a cada mês para cobrir o déficit do próprio PREVPEL...”, no caso se referindo ao fundo 

financeiro, pois o déficit não é do Instituto, mas sim do Executivo, é de sua obrigação legal aportar quando 

há insuficiências financeiras neste sentido. Conselheira Tatiane ratifica, fica satisfeita, da mesma forma com 

as considerações do conselheiro Tiago no que tange a importância dos encaminhamentos que serão dados 

pela Diretora Presidente, Berenice, em sua resposta. Tatiane ressalta que a resposta da Prefeita demonstra 

como se o Conselho tivesse agido intempestivamente, quando da sua decisão em 28/01/2020, sendo que 

não houve intempestividade, e sim se queria que o Executivo apontasse algo dentro da sua gestão. Deveria 

ter ocorrido uma contraproposta, teve mais do que tempo suficiente para enviá-la até o fim do penúltimo 

quadrimestre, no caso, mês de agosto, e não a fez, aparentando na resposta como se houvesse uma culpa 

ou falta de ação do Conselho Deliberativo para que pudesse se efetivar o início do pagamento, quando na 

verdade a inércia e falta de interesse foi do Executivo, comprovado pelo largo tempo hábil e não resposta 

antes dos vários encaminhamentos solicitados pela Direção do PREVPEL, segundo esta. Presidente Sérgio 

lembra que na época que se discutiu esta proposta de Termo de Reconhecimento de Débito de R$ 

9.510.054,44 retirados do grupo previdenciário para pagar salários por decisão judicial, foi convidado para 

uma reunião na Câmara de Vereadores para tratar do tema, onde além de alguns Vereadores presentes 

também estavam representantes do Executivo, dentre eles Tiago Bündchen, o qual havia afirmado inclusive 

que a proposta remetida ao Conselho Deliberativo em 120 parcelas estava errada, que deveria ser em 60 

parcelas, ou seja, sido corrigida, o que nunca ocorreu. Conselheiro Paulo entende que a Direção do 

PREVPEL falhou neste processo desde a reunião ocorrida em 28/01/2020 até então, pois, mesmo em sua 

resposta tendo informado ao Conselho que por incisivas vezes questionou ou solicitou ao Executivo, 

durante todo tal período não houve comunicação, informação ou debate com o Conselho neste sentido, e 

que só veio agora manifestação ou retorno disso porque o próprio Conselho a questionou acerca do 

assunto. Presidente Sérgio enfatiza que na resposta da Diretora Presidente, Berenice, cita que por 

reiteradas vezes solicitou junto ao Executivo sobre o assunto, incluído o último Memorando enviado em 

21/07/2020, porém, o Executivo somente respondeu agora, e este teve bom tempo hábil para encaminhar 

uma nova proposta ou rediscutir com o Conselho, o que não o fez. Todos os conselheiros entendem que 

deve ser encaminhado um documento do Conselho Deliberativo à Diretora Presidente, baseado nas 

ponderações aqui expressadas contrariamente acerca da resposta da Prefeita, sobre a proposta de Termo 

de Reconhecimento de Débito de R$ 9.510.054,44 retirados do grupo previdenciário para pagar salários por 

decisão judicial, com pagamento em 120 parcelas mensais. Por sua vez, que a Diretora Presidente   

posteriormente dê   ciência   ao    Executivo quanto destas ponderações do Conselho, solicitando-lhe nova 

manifestação. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei a presente ata que, após 

lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que constam na página 58 do Livro de Atas como 

anexos: resposta da Diretora Presidente do PREVPEL, Berenice Nunes, datada de 31/08/2020 sobre as 

demandas enviadas pelo Conselho Deliberativo, originadas de reunião conjunta com o Conselho Fiscal; 

Memorando PREVPEL nº 402.000158/2020, assinado pela Diretora Presidente do PREVPEL e enviado ao 

Executivo em 21/07/2020, solicitando providências quanto ao recurso previdenciário sequestrado em 2019, 

ou seja, forma de ressarcimento de modo a evitar a aplicação das penalidades previstas; e OFÍCIO GAB – 

352/20, datado de 27/08/2020, enviado pela Prefeita Paula Mascarenhas, em resposta ao referido 

Memorando PREVPEL nº 402.000158/2020. 
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ATA 418 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Conselheiro Tiago informa que os membros do 

Conselho Fiscal demonstraram-se satisfeitos com a resposta da Direção do PREVPEL em relação aos 

encaminhamentos decididos em reunião conjunta com este Conselho sobre a obtenção dos dados 

operacionais e financeiros de forma sistemática, mensalmente até a implantação de sistema de acesso 

online, consideraram que a ação facilitará a realização dos trabalhos. Conselheira Carmem pergunta se 

poderá enviar à Direção do PREVPEL e à Prefeita a resposta do Conselho sobre às considerações da Chefe 

do Executivo em relação ao Termo de Reconhecimento de Débito de R$ 9.510.054,44 retirados do grupo 

previdenciário por decisão judicial. Presidente Sérgio faz a leitura do documento para ciência de todos. 

Todos aprovam o documento. Conselheira Tatiane propõe que na próxima reunião a pauta seja o retorno 

aos estudos para formatar uma proposta que viabilize a contratação de uma auditoria. Presidente Sérgio 

considera boa a proposta, visto que a falta de informações impedia a elaboração de um documento 

adequado e que a partir de agora será possível com os dados do FAM sistematizados, conforme informou a 

Direção do Instituto. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata 

que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 419 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio comunica o recebimento 

de planilhas com atualização dos dados financeiros enviadas pela Direção do PREVPEL e propõe que seja 

alterada a pauta da reunião proposta pela Conselheira Tatiane de retomarmos o tema da contratação de 

uma empresa para realização de uma auditoria no FAM. Todos concordam. Os Conselheiros analisam as 

planilhas recebidas e constatam que a situação financeira está estável como já era do conhecimento de 

todos através dos outros documentos enviados pelo Instituto. Conselheiro Paulo reforça que não há 

novidades nos documentos analisados e coloca como mais importante a manutenção do recebimento 

destes dados mensalmente para que se possa realizar um monitoramento da situação. Presidente Sérgio 

alerta para as dificuldades financeiras que o Executivo enfrentará no próximo ano com a soma das dívidas 

com o Grupo Financeiro e com o pagamento das cotas patronais não repassadas. Conselheiro José informa 

que os recursos recebidos para aplicação na pandemia do COVID-19 poderão ser utilizados até o final do 

ano de 2021 e alerta que os reflexos da pandemia serão sentidos a longo prazo. Também concorda que a 

análise dos documentos não demonstra surpresas e que o próximo ano será muito difícil financeiramente. 

Conselheiro Tiago pergunta se foram enviadas ao IPASEN, as questões elaboradas pelo Conselheiro José 

constantes na ATA 411. Presidente Sérgio lembra que foram elaboradas questões que subsidiariam a 

discussão do Conselho sobre a contratação de uma auditoria, mas não tem conhecimento se foram 

repassadas ao IPASEN. Conselheiro Tiago considera que talvez Conselheiro Silvio, responsável pelo contato 

com àquele Instituto, tenha enviado os questionamentos e se propõe a buscar contato com ele para saber 

desta situação. Conselheira Mariângela informa que Dr. Flamarion está trabalhando na elaboração de uma 

tabela de valores padrão dos serviços e procedimentos clínicos para todos os hospitais credenciados. 

Presidente Sérgio pede a Conselheira Mariângela que ela busque a informação se a elaboração da tabela 

está contemplando a demanda de reajuste solicitada por dois hospitais credenciados. Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos, declarando que constam na página 61 do Livro de Atas como anexos: cópia e-mail com Resposta 

às demandas do Conselho Deliberativo e Fiscal; planilhas com Valores Repassados ao RPPS- Câmara - Sanep 

– 2020; Valores Repassados ao RPPS pela Adm. Direta- 2020; Receita e Despesa FAM 2020; Receita e 

Despesa Grupo FINANCEIRO e PREVIDENCIÁRIO – 2020 e Posição Financeira do Grupo Previdenciário - 

Financeiro - Agosto 2020. 
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ATA 420 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio abre a reunião 

comentando a informação do conselheiro Tiago que em contato com o ex-conselheiro Silvio soube que os 

questionamentos ao IPASEM, elaborados pelo Conselho em julho passado, não foram enviados ao Instituto. 

As questões são lidas pelos conselheiros, nada é modificado, portanto agora serão enviadas à Diretora-

Presidente do IPASEM, Sra. Eneida Genehr. Conselheira Tatiane pondera que seria importante saber qual o 

impacto que os valores investidos em uma auditoria tem sobre os recursos do Fundo. Presidente Sérgio 

acredita que as respostas do IPASEM poderão ajudar na elaboração desta análise. Conselheiro Paulo 

propõe que seria mais eficiente se pudéssemos identificar uma área prioritária para realizar a auditoria e 

começar por um setor. O valor de uma auditoria é grande e seria necessário garantir um retorno financeiro, 

para tanto, é preciso investir na informatização e na organização dos dados do FAM para que a auditoria 

possa ser realizada e apresente resultados. Conselheiro Robson coloca que talvez Sandra, que trabalha com 

as contas médicas, possa avaliar o quanto de retorno poderá gerar uma auditoria. Conselheiro Paulo 

concorda com conselheiro Robson, acredita que Sandra poderá ajudar a identificar a área mais rentável 

para se iniciar a auditoria. Presidente Sérgio coloca que os diferentes valores de reajuste solicitados pelos 

hospitais seria um caso para auditoria. Conselheiro Carmem pergunta à conselheira Mariângela sobre a 

tabela de valores em elaboração pelo Dr. Flamarion. Conselheira Mariângela relata que a tabela está sendo 

estudada pela Direção do FAM e quer ter um padrão, ressalvando as diferenças entre os hospitais, 

principalmente nas questões de hotelaria. Continuam as negociações com a direção dos Hospitais Miguel 

Piltcher e Clinicamp, hospitais que solicitaram reajuste nos valores dos serviços ofertados. Conselheiro 

Paulo coloca que deveriam ser criadas tabelas diferentes para atender situações diferentes. Conselheira 

Mariângela questiona os diferentes valores dos procedimentos nos pronto-atendimentos. Conselheiro José 

avalia que só é justificável cobrar procedimentos que estejam fora do protocolo padrão. Conselheiro Paulo 

informa que alguns pronto-atendimentos cobram uma taxa fixa, outros cobram por um conjunto de 

procedimentos que determinam a consulta e outros cobram por cada item da consulta em separado. 

Presidente Sérgio informa que o valor da consulta no pronto-atendimento já está predeterminado, não 

sendo correto cobrar itens em separado. Conselheiro Tiago ressalta a condição do IPASEM que oferece 

atendimento clínico na própria sede do Instituto. Conselheiro José questiona a viabilidade de implantar um 

pronto-atendimento no PREVPEL, mas alerta que qualquer tomada de decisão precisa ser baseada no pleno 

conhecimento de todas as informações do FAM, pois só assim é possível a análise de todas as 

possibilidades. Presidente Sérgio ressalta a importância de acompanhar as negociações com a COINPEL 

para agilizar todos os processos que que virão a partir da informatização das informações. Conselheiro 

Paulo considera que o Conselho precisa começar a regrar os processos dos atendimentos incluindo 

também uma tabela de remuneração dos procedimentos. Presidente Sérgio ressalta que falta padronização 

e isto gera diferença entre os atendimentos. Relembra que a Diretora Berenice informou que a COINPEL 

faria um cronograma para atender as demandas represadas do PREVPEL e que assim que estivesse 

elaborado enviaria ao Conselho Deliberativo para que atuasse como órgão regulador e fiscalizador. Propõe 

que o Conselho pergunte à Direção do PREVPEL se o cronograma foi elaborado. Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos, declarando que constam na página 62 do Livro de Atas como anexos: e-mail enviado à Direção 

do IPASEM com as questões sobre o funcionamento do serviço de assistência à saúde e e-mail à Direção do 

PREVPEL sobre o cronograma de ações da COINPEL. 
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ATA 421 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Ausentes conselheiros Robson e Paulo. 

Presidente Sérgio abre a reunião informando o teor do e-mail enviado pela Diretora Berenice em resposta 

ao questionamento deste Conselho sobre o cronograma que seria elaborado pela COINPEL para atender as 

demandas represadas solicitadas pelo Instituto. A Diretora relata que foi realizada nova reunião entre os 

técnicos do FAM/PREVPEL e COINPEL, no dia 17 de setembro passado, para esclarecimento de algumas 

demandas encaminhadas que não estavam bem compreendidas pela equipe técnica da COINPEL. A partir 

desta reunião as equipes estabeleceram prioridades que serão colocadas em um cronograma que tão logo 

esteja pronto será enviado ao Conselho. A Direção do PREVPEL também solicitou que na próxima reunião 

do Conselho Deliberativo a equipe do FAM possa ser recebida, a fim de discutir e apresentar estudos e 

propostas para deliberações sobre nova Instrução Normativa. Conselheira Tatiane apresentou cópia de um 

documento recebido pelo Conselho Fiscal, uma página do relatório de diagnóstico de uma auditoria no 

Sistema de Previdência Social dos Municipários de Pelotas, realizado em julho passado. A informação 

contida neste documento explicava que o “confisco nos recursos do Fundo Previdenciário por parte da 

Prefeitura Municipal de Pelotas ocorrido por força de Decisão Judicial, no valor de R$ 9.510.058,44, deve 

ser quitado à vista, não podendo ser parcelado, tendo em vista, o disposto na Portaria nº 402/2008, de 10 

de dezembro de 2008 e alterações posteriores, uma vez que o referido valor não refere-se à débitos de 

contribuições previdenciárias.” Os conselheiros debateram sobre esta nova informação analisando a 

legislação citada e outras correlatas. Presidente Sérgio, em contato com a Diretora Berenice para confirmar 

sua presença e da equipe técnica na próxima reunião do Conselho, foi informado que já havia sido enviado 

ao Presidente o relatório da auditoria realizada no Sistema Previdenciário do PREVPEL. Presidente Sérgio 

disponibiliza o documento na íntegra para todos os conselheiros. Nada mais havendo a declarar, eu, 

conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, 

declarando que constam na página 63 do Livro de Atas como anexos: e-mail recebido da Direção do 

PREVPEL em resposta ao questionamento deste Conselho sobre o cronograma que seria elaborado pela 

COINPEL e cópia do “DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO - EXERCÍCIOS 2015/2016/2017/2018/2019 – PREVPEL – 

julho de 2020 - Consultora Fátima Inês Parcianello Drewlo. 
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ATA 422 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-se 

os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros José e Carmem. Presidente 

Sérgio informa do recebimento de mensagem enviada pela Diretora Presidente do PREVPEL, Berenice 

Nunes, informando de sua impossibilidade, mais da equipe que a acompanharia, na reunião de hoje, devido 

a estarem preparando material para apresentarem propostas da nova IN FAM com base nos dados de 

setembro, os quais a contabilidade ainda não fechou. Berenice também enviou mensagem informando do 

descredenciamento do FAM a pedido da própria profissional, a única endocrinologista credenciada que 

havia, Dra. Thais Reis Gonçalves, pelo fato desta não ter como suportar a demanda, inclusive alegou ter 

recebido ameaças verbais, por telefone, de usuários do FAM quanto à impossibilidade ou demora nos 

atendimentos. Por fim, ainda em relação a envio de mensagens por parte de Berenice, encaminhou Ofício 

(OFÍCIO GAB - 396/20) do Gabinete da Prefeita Paula Mascarenhas em resposta ao Ofício deste Conselho, 

onde foi solicitada nova manifestação do Executivo acerca do uso de recursos do grupo previdenciário do 

PREVPEL para a quitação de folha salarial de servidores no ano de 2019, por determinação judicial, e as 

formas (proposta) de devolução/ressarcimento. Na resposta, a Prefeita ratifica que não há fato ou 

circunstância nova que torne possível, no presente momento, qualquer alteração nos termos do Ofício 

anterior (OFÍCIO GAB - 3528/20) já enviado a este Conselho, destacando três aspectos essenciais que não 

podem e nem devem deixar de ser levados em conta acerca da operação em análise: a) não é possível 

celebrar parcelamento de dívida no quadrimestre que antecede o final de exercício; b) a retirada dos 

valores do grupo previdenciário para quitação da folha ocorreu por decisão judicial, atendendo solicitação 

que não partiu do Executivo; c) o valor da proposta apresentada à época foi a resultante de uma soma de 

esforços, de tal sorte que a apresentação de uma contraproposta, em um número menor de parcelas, 

inviabilizaria o pagamento, superando as possibilidades econômico-financeiras do Executivo. Conclui no 

documento a manifestação que, independentemente de quem esteja ocupando o cargo de Prefeito(a) de 

Pelotas a partir de 2021, a confiança de que o assunto possa ser rediscutido e equacionado de maneira 

satisfatória, a partir do começo do próximo exercício. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheiro Tiago, 

lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na 

página 64 do Livro de Atas como anexo: OFÍCIO GAB – 396/20, datado de 28/09/2020, enviado pela Prefeita 

Paula Mascarenhas, e este via Diretora Presidente do PREVPEL, Berenice Nunes, repassado ao Conselho 

Deliberativo. 
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ATA 423 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio informa que os membros do 

Conselho Fiscal não poderão estar presentes hoje e que a reunião mensal será transferida para a próxima 

terça-feira. Conselheira Mariângela faz registro de uma situação ocorrida no atendimento do PREVPEL que 

gerou críticas generalizadas ao Instituto. Explica que uma pessoa ao ser atendida pela equipe do PREVPEL 

percebeu que uma das funcionárias presentes na sala estava com a máscara de proteção no queixo. Sem 

fazer qualquer observação na hora, postou em uma rede social a situação questionando onde seria possível 

fazer uma reclamação do fato. Mariângela pondera que foi inadequada a postura da atendente com o uso 

incorreto da máscara, mas seria uma questão de fácil resolução se a reclamação fosse feita na hora, o que 

contribuíra para ajudar a todos. Destaca o esforço que os funcionários do PREVPEL vem fazendo desde o 

início da pandemia para atender a todas as pessoas com gentileza e eficiência e que a repercussão do fato 

nas redes sociais com opiniões danosas ao PREVPEL não condiz com o serviço prestado pelo Instituto. Os 

conselheiros concordam com a colocação da conselheira Mariângela. Nada mais havendo a declarar, eu, 

conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 424 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL e do Conselho Fiscal, a saber, Rosângela, Cláudio e 

Bianca. Presidente Sérgio inicia a reunião concedendo a palavra à Conselheira Rosângela para que fale 

sobre a atual situação financeira do Instituto. Conselheira Rosângela informa que o Conselho Fiscal recebeu 

da Direção do PREVPEL os mesmos documentos enviados ao Conselho Deliberativo demonstrando o 

superávit e que o conselheiro Cláudio irá fazer uma análise dos dados do FAM para melhor compreensão, 

considerando os anos de 2018/2019/2020 em três cenários: sem a implementação da IN, com a 

implementação da IN e com o surgimento da pandemia do COVID-19. Informa que receberam o relatório 

do diagnóstico da auditoria no Sistema de Previdência Social dos Municipários de Pelotas e que o Conselho 

Fiscal irá elaborar um documento respondendo ao PREVPEL sobre algumas citações do Conselho 

constantes no relatório. Destaca também o item em que há a informação sobre o ressarcimento dos 

recursos confiscados do Fundo Previdenciário por decisão judicial que devem ser devolvidos sem 

parcelamento, uma vez que o referido valor não refere-se a débitos de contribuições previdenciárias. 

Conselheiro Cláudio coloca que pretende realizar a análise do superávit no FAM, baseado nos dados oficiais 

da contabilidade, de forma separada, por grupos, elaborando um comparativo mês a mês, para avaliar a 

evolução e verificar qual grupo está gerando o superávit. Em relação à auditoria, após a leitura do relatório, 

considerou que o diagnóstico contém críticas levianas ao Conselho Fiscal e que não levou em consideração 

uma série de dificuldades enfrentadas pelo Conselho desde 2017, como a falta de dados ocorrida em 

função da implantação do IGAM; depois em 2018, com as dificuldades na contabilidade com a saída do 

IGAM e a volta do SIM e que somente em agosto de 2018 a situação foi normalizada. O Conselho Fiscal irá 

realizar uma análise do documento e enviará as considerações ao Conselho Deliberativo e à Direção do 

PREVPEL. Informa que o CRP venceu em 27/09 passado e não sabe o motivo de não ter sido renovado. 

Conselheiro Tiago informa que o Conselho Deliberativo não concordou com a resposta enviada pelo 

Executivo ao questionamento elaborado pelos dois Conselhos sobre como se fará o ressarcimento dos 

valores confiscados do Fundo Previdenciário. Relata que foi encaminhado outro documento com 

ponderações à resposta dada pelo Executivo sobre este tema e a nova resposta enviada não citou a 

irregularidade de parcelar os recursos confiscados por não serem considerados débitos previdenciários. 

Pergunta ao Conselho Fiscal se receberam os dados contábeis e operacionais do Instituto até o dia 10, 

conforme ficou decidido pela Direção do PREVPEL enquanto a COINPEL não informatiza no sistema. 

Conselheira Rosângela relata que os últimos documentos foram recebidos em agosto passado. Pergunta se 

foi feito algum questionamento jurídico sobre o ressarcimento dos recursos confiscados e levanta a 

questão de que talvez o cancelamento do CRP seja em função desta dívida. Propõe que se busque o motivo 

do cancelamento do CRP e também uma orientação jurídica para que se saiba quais consequências sofrerá 

o PREVPEL se estes recursos não forem devolvidos. Conselheira Tatiane concorda com a proposta e 

acrescenta que devemos conversar com a assessoria jurídica do PREVPEL para sabermos os motivos do 

cancelamento do CRP, para então buscarmos uma solução conjunta priorizando o bem estar dos 

servidores. Presidente Sérgio propõe convidar o assessor jurídico Ricardo Petrucci para participar da 

próxima reunião prestando esclarecimentos sobre o cancelamento do CRP e também para informar se há 

obrigação legal de ressarcimento dos valores confiscados ainda neste exercício. Conselheiro Cláudio coloca 

que a ideia é termos uma posição jurídica e técnica sobre o problema, sabermos oficialmente o que precisa 

ser feito para renovar o CRP. Talvez devamos admitir a possibilidade de um parcelamento informal, 

buscando solução prática e real. Conselheira Tatiane concorda que devamos ser realistas, mas considera  
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que o parcelamento deva ser em número pequeno de parcelas. É preciso uma resposta oficial para 

registrarmos as posições dos Conselhos. Conselheiro Robson coloca que não há a possibilidade de um 

pagamento à vista dos recursos confiscados e que em 3 ou 4 parcelas também não seria viável para 2021, 

que sua posição se dá sobre dados concretos com os quais trabalha e que como Conselheiro sente-se na 

obrigação de informar a realidade dos dados oficiais. Conselheiro Tiago pondera que há vários elementos 

que podem ter contribuído para o cancelamento do CRP, acredita que alguma questão contábil possa ser o 

motivo. Conselheira Rosângela propõe que o Conselho Deliberativo envie um questionamento ao setor de 

contabilidade do PREVPEL sobre os motivos do cancelamento do CRP para que quando houver a reunião 

com a assessoria jurídica já se tenha a informação. Presidente Sérgio informa que entrará em contato com 

Ricardo Petrucci para convidar a participar da próxima reunião e solicitará as informações contábeis que 

porventura podem ter contribuído para a não renovação do CRP. Todos concordam. Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos. 
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ATA 425 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL e o assessor jurídico do PREVPEL, Ricardo 

Petrucci. Presidente Sérgio inicia a reunião colocando a palavra à disposição de Petrucci para que esclareça 

a questão do cancelamento do CRP e a decisão judicial datada de 22 de outubro passado que gerou uma 

liminar, determinando que fosse expedido o Certificado de Regularidade Previdenciária do Município de 

Pelotas, bem como determinou que a União se abstivesse de incluir o mesmo em cadastros de 

inadimplentes, tais como CADPREV, CAUC ou CADIN. A decisão judicial considerou: “Na medida em que a 

restrição imposta ao Município de Pelotas está fundamentada na Lei 9.717/98, regulamentada pela 

Portaria MPS 204/08, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, resta 

demonstrada a probabilidade do direito. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos prejuízos que pode 

sofrer, diante da negativa do fornecimento da referida certidão.” Petrucci coloca que o CRP venceu em 

setembro passado e não foi renovado porque não foi feito o pagamento dos recursos confiscados do Fundo 

Previdenciário. É a primeira vez que a Prefeitura de Pelotas entra com um recurso para impedir o 

cancelamento do CRP, em outras ocasiões de perda do CRP, sempre foi resolvido administrativamente. É 

um fato atípico o bloqueio dos recursos do Fundo Previdenciário para cobrir folha salarial por decisão 

judicial. O juiz emitiu a liminar permitindo a renovação do CRP mas esta não é automática, precisa seguir 

alguns trâmites legais e é possível que a AGU recorra e reverta a decisão. É necessário aguardar alguns dias 

para saber se o CRP será renovado. Independentemente do Município ganhar o mérito da ação e renovar o 

CRP é necessário o pagamento dos recursos confiscados. Como lançamento de ideias na busca de uma 

solução, sugere que o Conselho junto com o Comitê de Investimentos solicite um cronograma de 

pagamentos, pois considera que financeiramente o Município não terá condições de quitar a dívida à vista. 

Coloca que mesmo diante de toda a situação, o Fundo possui recursos suficientes para cobrir suas 

obrigações. A Prefeitura deverá pagar a dívida com os valores reajustados, o que não prejudicaria o Fundo 

e poderia equacionar o problema. A Lei complementar 173/2020 que estabelece o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19, determina que até 31/01/2021 é preciso elaborar um projeto de 

ajuste do parcelamento de todos os pagamentos suspensos. Considera que seria interessante colocar esta 

dívida neste cronograma. Conselheira Tatiane coloca que de acordo com a auditoria realizada não há um 

regramento para parcelar esta retirada de recursos, portanto o ressarcimento deve ser feito à vista. 

Pergunta como, legalmente, o Conselho junto com o Instituto poderiam buscar o retorno destes recursos? 

Petrucci relata que não teve acesso ao relatório da auditoria, mas a princípio, discorda da posição, quando 

afirma que não há regras para determinar a devolução dos valores de forma parcelada. Obviamente, se a 

Prefeitura não possuía os recursos necessários para pagar a folha salarial, não tem também para devolvê-

los ao Instituto. Se a Prefeitura elaborar um plano de devolução dos recursos, considerando os reajustes de 

acordo com a meta atuarial, seria a melhor solução, uma vez que se for mantida a exigência da quitação à 

vista, talvez nunca consiga pagar. Conselheiro Tiago coloca que a auditoria menciona legislação vigente em 

caso de pactuação de dívida e cita o texto constante no relatório:  “Tendo em vista que o confisco nos 

recursos do Fundo Previdenciário por parte da Prefeitura Municipal de Pelotas ocorreram por força de 

Decisão Judicial, recomendamos que o valor de R$ 9.510.058,44 seja imediatamente devolvido ao PREVPEL 

– Fundo Previdenciário, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, calculados de acordo com 

a Meta Atuarial, a partir de 18 de outubro de 2019, evitando-se assim prejuízos financeiros ao RPPS/Fundo 

Previdenciário. Ressaltamos que, o referido valor deve ser quitado a vista, não podendo ser parcelado,  
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tendo em vista, o disposto na Portaria nº 402/2008, de 10 de dezembro de 2008 e alterações posteriores, 

uma vez que o referido valor não refere-se à débitos de contribuições previdenciárias.”  A decisão judicial 

não tem relação com o débito previdenciário. Relata as negociações ocorridas na época em que o Executivo 

propôs a divisão da dívida em 120 parcelas e que em nenhuma resposta do Executivo aos questionamentos 

do Conselho foi aventada a possibilidade de parcelar em 60 meses, como determina a portaria citada pela 

auditoria. Pergunta a opinião de Petrucci em relação ao parcelamento em no máximo 60 meses, se ele 

considera correto e uma dívida que não é débito previdenciário como enquadrar legalmente? Petrucci 

informa que de acordo com a Portaria 402/2008, o débito previdenciário é o débito da cota patronal, na 

interpretação literal. O fato do débito dos recursos confiscados não estar na Portaria não significa que não 

possa ser parcelado com regras diferentes. O fato de determinar 60 vezes para o débito previdenciário, não 

significa que outro tipo de débito não possa ser parcelado de outra forma. É preciso solucionar o problema, 

se houver a manutenção da exigência da quitação à vista, é possível que na prática, nunca se resolva. 

Reitera que seja considerado a elaboração de um plano para pagamento parcelado com reajustes de 

acordo com a meta atuarial que garanta a recomposição do Fundo. O parcelamento não impedirá que o 

grupo previdenciário continue cumprindo com as suas obrigações. Conselheiro Tiago avalia que a decisão 

judicial foi muito benéfica para a Prefeitura, ela pode determinar a forma de parcelamento em centenas de 

vezes e não se prejudicará com a renovação do CRP. Petrucci concorda com Tiago que não é possível 

considerar a quitação da dívida em um grande número de parcelas, mesmo garantindo a meta atuarial. É 

preciso determinar qual o número de parcelas aceitável. No Direito, há o recurso da analogia que, neste 

caso, nos indica seguirmos as regras da Portaria 402/2008. Conselheiro Paulo coloca que em janeiro de 

2021, todos os parcelamento suspensos será renegociados, talvez fosse possível incluir esta dívida nesta 

renegociação para criar uma regra única, dando um tratamento unificado. Considera que os reajustes de 

acordo com a meta atuarial é um investimento sem riscos, com ganhos fixos, fora da oscilação do mercado. 

Petrucci salienta que seria importante uma conversa com a auditora para ouvir sua opinião sobre esta 

interpretação e referendar se não é proibido terminantemente o parcelamento. Conselheiro José considera 

o uso da analogia um bom critério e que como Conselho temos que zelar pelo melhor investimento, 

garantindo que não haja prejuízo ao Fundo Previdenciário, embora devamos considerar também o parecer 

da auditoria para que não haja problemas legais futuros. Conselheira Tatiane considera que devemos 

trabalhar com as ideias do Petrucci e para que tenhamos um respaldo jurídico seria importante um parecer 

técnico da Assessoria Jurídica para analisarmos o contraponto ao que disse a auditoria. Petrucci explica que 

quem deveria elaborar um parecer jurídico seria a Prefeitura, como assessor jurídico do PREVPEL ele quer a 

quitação da dívida à vista, seguindo a indicação da auditoria. As ideias propostas visam a busca de uma 

solução dentro da realidade das contas do Município. Conselheiro Paulo propõe que o PREVPEL notifique a 

Prefeitura sobre o relatório da auditoria, na questão específica da quitação da dívida à vista para que a 

partir da resposta se possa construir uma solução. Petrucci coloca que irá tratar desta questão. Conselheiro 

José pergunta se há possibilidade da Prefeitura realizar um acordo com o juiz, garantindo que o Fundo não 

seja prejudicado e considerando a nota da auditoria. Petrucci diz que sim, é possível um acordo, mas tem 

que ser levado em consideração as questões legais da Portaria, o juiz não homologa nenhum acordo sem 

amparo legal. É possível contatar a auditora para uma conversa. Petrucci retira-se da reunião. Presidente 

Sérgio pergunta qual a posição dos conselheiros. Conselheira Tatiane coloca que não se sentiu esclarecida 

com as colocações de Petrucci e que o Conselho está respaldado somente com o relatório da auditoria que 

determina o não parcelamento da dívida. Propõe demandar ao PREVPEL que solicite ao Executivo um 

posicionamento diante da informação do relatório da auditoria. Conselheiro Robson coloca que o Conselho 

tem que estar protegido legalmente para não ser também responsabilizado. Presidente Sérgio pontua os 

itens que devem constar no documento para embasar a solicitação da quitação da dívida à vista:  
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conhecimento do relatório da auditoria pelo Conselho, resposta do Executivo ao segundo questionamento 

do Conselho sobre o ressarcimento da dívida e a conversa realizada hoje com o assessor jurídico do 

PREVEL. Todos concordam. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 426 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes conselheiros Tiago e Tatiane e conselheiro 

Robson que está em férias. Conselheira Carmem informa que encaminhou para o e-mail do Conselho 

Deliberativo o e-mail da Diretora Presidente Berenice contendo as planilhas com os dados financeiros do 

PREVPEL referentes ao mês de setembro. Presidente Sérgio faz a leitura do documento enviado pela 

direção do PREVPEL em resposta à demanda realizada por este Conselho para que fosse solicitado ao 

Executivo um posicionamento diante da informação do relatório da auditoria sobre a quitação à vista dos 

valores confiscados do Fundo Previdenciário por decisão judicial, onde foi considerado que o referido valor 

não refere-se a débitos de contribuições previdenciárias, portanto não seria passível de parcelamento. 

Conselheiro Paulo destaca o posicionamento da PGM, uma nova informação contida no item “3) No dia 

27/11/2019 a PGM manifestou-se pelo imediato ressarcimento dos valores subtraídos, mesma data em que 

a direção do PREVPEL reuniu-se com a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF – para estudar 

uma fórmula que possibilitasse o referido ressarcimento.” Presidente Sérgio coloca que o documento 

apresenta um histórico demonstrando o esforço do PREVPEL em buscar o ressarcimento, mas que não foi 

feita a solicitação do Conselho que era elaborar novo questionamento baseado no Relatório da Auditoria. 

Conselheira Carmem coloca que a PGM manifestou-se pelo “ressarcimento imediato” o que não significaria 

que fosse “à vista”. Conselheiro Rodrigo considera mais preocupante não haver nenhuma proposta nova 

para saldar a dívida. Presidente Sérgio considera que a Prefeitura deveria ter seguido a orientação da PGM 

e após a não aprovação pelo Conselho Deliberativo do parcelamento em 120 vezes, poderia ter proposto 

outra forma de ressarcimento. Conselheiro Paulo propõe que avancemos nos trabalhos e aguardemos 

passar o período eleitoral e os impedimentos legais para pagamentos para seguirmos nesta discussão. 

Presidente Sérgio apresenta as planilhas enviadas pela Direção do PREVPEL com os dados financeiros do 

mês de setembro. Conselheiros analisam as planilhas e decidem esperar a reunião conjunta com o 

Conselho Fiscal para elaborarem interpretações e conclusões. Presidente Sérgio destaca que na próxima 

reunião teremos a presença dos membros do Comitê de Investimentos e que na reunião do dia 24 

convidará o Conselho Fiscal para participar da nossa reunião. Conselheira Mariângela pergunta até quando 

é sua presença no Conselho, em função de ser suplente do Conselheiro Sílvio que está candidato a 

vereador, caso ele não se eleja. Conselheiro Rodrigo acredita que no próprio ofício em que foi solicitado o 

afastamento do conselheiro já esteja a data de retorno. Presidente Sérgio informa que no ofício está a data 

de 15 de novembro como fim do afastamento e que caso eleito só se afastará definitivamente quando 

empossado. Conselheira Mariângela se despede agradecendo a todos pelo convívio. Todos Conselheiros 

agradecem a participação da Conselheira. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e 

digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 

70 do Livro de Atas como anexo: cópia e-mail da Diretora Presidente Berenice contendo planilhas com os 

dados financeiros do PREVPEL referentes ao mês de setembro e Memorando Interno 05/2020 enviado pela 

direção do PREVPEL em resposta à demanda realizada por este Conselho para que fosse solicitado ao 

Executivo um posicionamento diante da informação do relatório da auditoria sobre a quitação à vista dos 

valores confiscados do Fundo Previdenciário por decisão judicial. 
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ATA 427 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Robson que está em 

férias. A reunião de hoje foi solicitada pela Diretora Presidente do PREVPEL, Berenice, para realizar a 

apresentação ao Conselho, a Política de Investimentos para 2021, junto com a empresa de consultoria 

Referência e todo o Comitê de Investimentos. Núria, representando a consultoria Referência, inicia a 

explanação informando que este documento vai dar um norte para a busca do equilíbrio financeiro do 

PREVPEL, ressaltando que a análise da Política de Investimentos proposta para 2021 é realizada pelo 

Comitê de Investimentos e a aprovação, por maioria, é feita pelo Conselho Deliberativo até 31 de 

dezembro de 2020. Núria apresenta detalhadamente a proposta vinculando as decisões à conjuntura 

econômica do país e às perspectivas para o próximo ano. Ao final da apresentação conselheira Tatiane 

pergunta quais as consequências do ponto de vista dos investimentos da retirada dos valores do Fundo 

Previdenciário por decisão judicial. Núria responde que não se perderá a rentabilidade porque o 

ressarcimento deverá ser realizado com reajuste. Gênesi, do Comitê de Investimentos informa que há o 

acompanhamento da atualização mensal dos valores e as solicitações de ressarcimento ao Executivo 

sempre foram feitas com reajuste. Presidente Sérgio pergunta se a correção é feita em função da inflação 

ou qual é o indicador para o reajuste do valor. Núria responde que a correção será feita de acordo com o 

índice da aplicação em que os valores estavam aplicados no Banrisul. Informa que após a aprovação da 

Política de Investimentos será elaborado o DPIN – Demonstrativo da Política de Investimentos. Diretora 

Berenice informa que enviará o Planejamento e o Cronograma de ações do Censo 2020 que será realizado 

online. Presidente Sérgio coloca que a apresentação realizada por Núria foi muito boa, com didática e 

muitos esclarecimentos e agora o Conselho fará uma interpretação da proposta. Núria reforça a gestão do 

PREVPEL no resultado do trabalho desenvolvido. Diretora Berenice agradece à Referência e à equipe 

Comitê de Investimentos pela atitude de transparência sobre a Política de Investimentos a ser debatida 

com todos. Presidente Sérgio destaca que a apresentação permitiu aos conselheiros a apropriação da 

proposta feita em linguagem acessível para que todos pudessem compreender. Gênesi informa que é 

importante entregar a ata da reunião de aprovação da Política de Investimentos com a assinatura de todos 

os conselheiros do Conselho Deliberativo. Termina a reunião com a Direção do PREVPEL e continua a 

reunião do Conselho Deliberativo. Presidente Sérgio propõe discutir a proposta na próxima reunião junto 

com o Conselho Fiscal. Todos os conselheiros concordam. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira 

Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 428 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL com a presença dos conselheiros Cláudio e 

Rosângela, membros do Conselho Fiscal para em conjunto procederem a análise das planilhas com os 

dados contábeis referentes ao mês de setembro do corrente ano. Conselheiro Cláudio inicia a explanação 

com a análise da planilha que apresenta Valores Repassados ao RPPS pela Administração Direta e destaca 

que a partir de junho a Prefeitura deixou de repassar a cota patronal ao Grupo Previdenciário e que os 

benefícios temporários, antes a cargo do PREVPEL, segundo nova legislação, passaram à responsabilidade 

da Prefeitura. Analisa que o ressarcimento dos não repasses a partir de julho terão que ser parcelados e a 

estimativa é que o valor mensal deste parcelamento fique em torno de trezentos mil reais. Até o final do 

ano não haverá repasses e estima-se que para o próximo ano o ressarcimento deverá incluir também os 

valores retirados do Fundo Previdenciário por decisão judicial, o que totalizará uma dívida em torno de 

trinta e seis milhões de reais. Em relação aos repasses ao Grupo Financeiro e ao FAM, não há observações a 

serem feitas. Em análise da planilha de Receita e Despesa do Grupo Financeiro e do Grupo Previdenciário, 

conselheiro Cláudio sugere que no caso do Grupo Financeiro, seja solicitado ao PREVPEL o demonstrativo 

do ano anterior para que seja feito um comparativo e destaca um aumento da receita em julho e a queda 

subsequente nos meses seguintes. Conselheiro Tiago coloca que houve um aumento na contribuição 

previdenciária de 11% para 14% acrescido do fato da cobrança aos inativos que ganham acima do valor de 

um salário mínimo nacional, que antes não contribuíam. Conselheiro Cláudio destaca que no Grupo 

Financeiro, a contribuição dos servidores aumentou e gerou um aumento de 90% de janeiro a setembro. 

Considera importante solicitar também ao PREVPEL um demonstrativo com a contribuição dos inativos. 

Conselheira Rosângela destaca que a tabela dos valores repassados referente à planilha das receitas e 

despesas dos dois grupos carece de um maior detalhamento e acabamento. Conselheiro Cláudio destaca o 

aumento da receita total em 33% entre janeiro e setembro, o que vai gerar bons resultados, praticamente 

houve um aumento de aproximadamente um milhão de reais. Destaca também que o crescimento da 

despesa foi de 6,8% o que indica uma projeção muito boa para o fluxo de caixa. Observa que na despesa do 

Grupo Financeiro houve um aumento do valor em agosto, gerado pelos juros da dívida do décimo terceiro 

de 2019 parcelado, pagos pela Prefeitura e lançado em agosto, o que esclarece e explica o aumento no 

valor da receita em julho. Em resumo, o déficit mensal fica em torno de quatro milhões. Em relação ao 

Grupo Previdenciário, analisa que as receitas, fruto de rendimentos em aplicações financeiras, geraram 

uma média de arrecadação   R$3.578.000,00; a contribuição dos servidores aumentou 27% e a contribuição 

patronal até junho, uma média mensal de R$ 3.000.000,00. Na análise das despesas, destaca os benefícios 

temporários com o valor em queda a partir de agosto, quando a Prefeitura assumiu o pagamento, gerando 

uma redução de 50% na despesa. Salienta que mesmo sem os repasses da cota patronal não houve déficit e 

os altos valores das aplicações geraram um fechamento com saldo positivo. Realizou a soma do saldo 

negativo do Grupo Financeiro mais o saldo positivo do Grupo Previdenciário e o resultado foi um total 

negativo de doze milhões de reais, destaca a importância de conhecer a projeção atuarial e as despesas dos 

inativos. Conselheiro Paulo acredita que há um equilíbrio entre ativos e inativos e portanto, não haverá 

alteração significativa. Considera que o aumento do piso dos professores e do salário mínimo causarão 

impactos a partir do próximo ano, a preocupação se dá em relação ao valor que a Prefeitura não vem 

repassando ao Fundo Previdenciário. Conselheiro Robson estima que o futuro parcelamento das dívidas da 

Prefeitura para com o PREVPEL ficará em torno de R$ 800.000,00/mês. Conselheiro Cláudio observa que os 

recursos que a Prefeitura deixou de repassar deverão ser reajustados de acordo com os rendimentos das 

aplicações. Os membros do Conselho Fiscal se retiram da reunião e os  
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membros do Conselho Deliberativo agradecem a participação e os esclarecimentos prestados. Presidente 

Sérgio informa aos conselheiros que recebeu memorando Nº 07/2020 da Direção do PREVPEL solicitando a 

indicação de um representante do Conselho Deliberativo para integrar a equipe de trabalho de elaboração 

do Censo Previdenciário através de uma plataforma que possibilitará sua realização online. Conselheiro 

Paulo se dispõe a participar da equipe como representante do Conselho Deliberativo. Presidente Sérgio 

coloca em discussão a aprovação da Política de Investimentos para 2021 explanada na reunião passada 

pela representante da empresa Referência. Presidente Sérgio coloca que não tem nenhuma ressalva ao que 

foi apresentado, pois a proposta está de acordo com a legislação e teve acompanhamento do Comitê de 

Investimentos. Conselheiro Paulo salienta que estaremos aprovando uma Política de Investimentos que 

tem uma flexibilidade grande e permite variadas tomadas de decisões pelo Comitê de Investimentos. 

Conselheira Carmem concorda que a proposta apresentada é flexível e que temos a garantia de contar com 

a aprovação do Comitê de Investimentos. Conselheira Tatiane coloca que não há nada mais a questionar 

além do que já fez na reunião de apresentação da empresa Referência e que o Comitê de Investimentos, 

responsável pela implementação da proposta, estava na reunião e concordou com tudo que foi explanado. 

Conselheiro Tiago reforça que a explicação foi didática e que a rentabilidade das aplicações foi de seis 

milhões de reais, destaca a fala de Núria, representante da empresa Referência, que apontou que o 

PREVPEL está entre as RPPS com mais recursos capitalizados do Rio Grande do Sul e que a meta da Política 

de Investimentos para 2021 é conservadora. Conselheiro Rodrigo concorda com os conselheiros seguindo a 

linha da legalidade e da aprovação pelo Comitê de Investimentos. Colocada em votação, a Política de 

Investimentos para 2021 foi aprovada por unanimidade dos presentes, a saber: conselheiros Sérgio, Paulo, 

Tiago, Carmem, Tatiane, Robson, José e Rodrigo. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, 

lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 429 

No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros Carmem e Robson. 

Presentes na reunião, Berenice, Diretora Presidente do PREVPEL, Dr. Flamarion, Diretor Técnico do FAM, 

Lorena, Diretora Administrativa e Financeira, Sandra e Mariângela. Diretora Berenice inicia a reunião 

explanando sobre a disponibilidade dos dados mensais do FAM e da Previdência aos Conselhos Deliberativo 

e Fiscal. Relata que enquanto dura a pandemia há demandas reprimidas de uso do FAM nas situações 

eletivas. Coloca que o fato do PL FAM/FAS estar suspenso na Câmara de Vereadores fez com que o 

PREVPEL buscasse uma alternativa através de uma proposta para IN. Destaca que dentre os usuários do 

FAM, 50,86% são os dependentes e 49,14% são os contribuintes e principalmente na fisioterapia porque 

não há limite para o número de sessões. Houve uma possibilidade de, por um determinado período, o Dr. 

Flamarion chamar as pessoas atendidas pela fisioterapia e realizar uma avaliação sobre a necessidade do 

número de sessões realizadas em função do resultado do tratamento. Lorena aborda as quatro sugestões 

que comporiam a IN. A primeira trata do reajuste no valor da consulta médica que se mantém com o 

mesmo valor desde 2013. A proposta concede reajustes diferentes para Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Cita 

que a despesa do FAM com INSS sobre prestadores de serviços Pessoa Física implica em um aumento de 

20%, assim para esses, o valor da consulta de R$ 50,00 passaria para R$75,00 e ao tratar-se de Pessoa 

Jurídica a consulta passaria ao valor de R$ 90,00. Além disso, seria um estímulo aos profissionais 

constituírem e cadastrarem Pessoas Jurídicas em lugar de Pessoas Físicas. A segunda sugestão é a criação 

de coparticipação, apenas para os dependentes, de 50% no valor das sessões/consultas de fisioterapia, 

pago no ato ao prestador do serviço. A terceira é a criação de coparticipação de R$20,00 no atendimento 

odontológico para os contribuintes e os dependentes. Nesse caso é relatada a dificuldade de alguns 

dentistas credenciados quererem realizar extrações em função do baixo valor dos procedimentos, bem 

como das consultas. Por fim, a quarta sugestão trata da cobertura dos exames realizados pelo FAM que 

seriam apenas os do rol da ANS. Conselheiro José considera importante as propostas apresentadas, 

principalmente o estímulo aos profissionais se cadastrarem como Pessoa Jurídica. Coloca também que em 

face da pandemia, os dentistas tiveram um aumento considerável nos custos dos materiais e dos 

protocolos de segurança. Conselheira Tatiane relata que sempre nos atendimentos que realizou com 

dentistas credenciados no FAM, nunca houve negativa de realizar qualquer procedimento. Entende que 

essa cobrança não pode ser repassada aos usuários do FAM. Conselheiro Rodrigo cita que sua esposa foi 

muito bem atendida pelo dentista credenciado do FAM, Dr. Alexandre Ropelatto. Conselheiro Sílvio fala da 

importância da fiscalização para combater abusos no FAM. Diretora Berenice responde que para isso está 

sendo elaborada uma proposta para contratação de uma auditoria e relata que frequentemente 

Conselheiro Rodrigo faz denúncias de problemas ocorridos nos atendimentos pelo FAM. Conselheiro Tiago 

questiona se há algum exame oferecido frequentemente pelo FAM e que não consta no rol da ANS. 

Diretora Berenice responde que não tem conhecimento, mas cita como exemplo os exames de genética, de 

paternidade e de DNA que não fazem parte da lista da ANS. Coloca que gostaria que a IN passasse a vigorar 

a partir de janeiro de 2021. Todos os representantes do PREVPEL e do FAM se retiram da reunião. 

Presidente Sérgio pergunta se há mais alguma questão a ser tratada. Conselheiro Sílvio diz que gostaria que 

o Conselho Fiscal apresentasse ao Conselho Deliberativo, resultados referentes aos gastos com pessoal do 

PREVPEL, um quadro comparativo entre as gestões de Edmar Kroning e Berenice Nunes. Presidente Sérgio 

informa que a reunião com Conselho Fiscal está marcada para o próximo dia 15 de dezembro e que as 

sugestões apresentadas para IN, serão discutidas pelo Conselho na próxima reunião, no dia 8 de dezembro.  
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Nada mais havendo a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 430 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. A pauta da reunião trata da análise da proposta com 

sugestões para uma Instrução Normativa apresentada pelo PREVPEL ao Conselho Deliberativo. Presidente 

Sérgio informa que mais uma médica solicitou descredenciamento do FAM e inicia a apresentação do 

documento. Conselheiros discutem sobre os baixos valores pagos pelo FAM aos médicos e dentistas, 

principalmente neste momento de pandemia que exige mais cuidados com desinfecção e esterilização de 

materiais e do ambiente. Conselheiro Tiago comenta que a proposta de reajustes diferentes nos valores 

das consultas médicas e dos procedimentos para pessoa física e pessoa jurídica se deve ao fato de que para 

pessoa física há mais o encargo com as despesas de INSS. Considera que a proposta enviada que inclui a 

coparticipação está fora de análise em função do PL que está na Câmara de Vereadores cujo andamento foi 

suspenso por demanda deste Conselho que considerou o momento da pandemia e a situação financeira 

dos servidores. Alerta que quando foi elaborado o PL, o assessor jurídico do PREVPEL, Ricardo Petrucci, 

informou que os reajustes deveriam ser realizados por lei e não por Instrução Normativa. O FAM propõe a 

coparticipação, por mais válida que seja, não pode ser superior à decisão da assembleia dos servidores que 

aprovou o PL. Não concorda com a coparticipação através de IN porque considera que seja uma forma de 

burlar o PL que está na Câmara de Vereadores. Conselheiro Silvio concorda com Tiago, estudou a proposta 

e não vê legalidade na IN em relação à coparticipação. Avalia que o Conselho suspendeu o andamento do 

PL em função da pandemia e não se sente confortável para aprovar a coparticipação. Conselheira Tatiane 

coloca que se sentiu esclarecida com a apresentação da proposta da IN na reunião passada e questiona 

como ficará a decisão da assembleia dos servidores. Não concorda com a coparticipação e avalia que a 

proposta da IN não respeita a decisão da assembleia que elaborou o PL e é esta proposta que representa os 

servidores. Presidente Sérgio considera que uma das propostas do PL é uma forma de coparticipação e a IN 

tem a mesma conceituação do PL, portanto não faz sentido implementar uma coparticipação agora, 

embora ele não seja contra a coparticipação. As duas propostas tem a mesma finalidade. Conselheiro Silvio 

acredita que com a IN o FAM deixa de ser solidário e passa a ser comercial e que o PL tem coparticipação 

mas é opcional. Conselheira Carmem alerta que a proposta da IN, mais que o PL, contempla a opção do 

dependente ser atendido sempre que precisar, no PL se não houver a inclusão de dependentes, estes não 

poderão ser atendidos. Presidente Sérgio alerta que devemos considerar a situação de não termos mais 

profissionais para atendimento dos servidores. O plano é solidário, mas pergunta até que ponto é 

interessante para o servidor pagar um plano que não consegue utilizar e reforça a existência do PL que 

deve ser implantado para garantir a saúde financeira do FAM. Conselheiro José coloca que é preciso 

analisar os aspectos citados por Sérgio, não ter profissionais para o atendimento é um grande problema. 

Propõe questionar o assessor jurídico Petrucci sobre a impossibilidade da IN determinar a coparticipação, 

como foi dito pelos conselheiros. É preciso achar o equilíbrio entre a manutenção do atendimento e o valor 

a ser pago pelos servidores. Conselheiro Tiago coloca que tinha a orientação de Petrucci que a criação de 

uma contribuição, não presente em lei, não pode ser determinada por IN e também não avalia o mérito se 

o PL é melhor que a IN, sua dúvida é sobre a ambiguidade das propostas, se o Conselho pediu para 

suspender o trâmite do PL em função da pandemia  e também porque o FAM estava com equilíbrio 

financeiro, como o Conselho irá aprovar uma proposta, independentemente do mérito, se a situação não 

mudou em relação ao momento em que foi decidido suspender o encaminhamento do PL? As duas 

propostas têm a mesma finalidade, criar um custo para o servidor com a mesma situação crítica da 

pandemia. Presidente Sérgio coloca que o Conselho Deliberativo  
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pediu a suspensão do PL motivado pela pandemia e pela situação financeira estável do FAM. 

Independentemente disso, podemos avaliar as outra questões propostas pela IN. Conselheiro José reforça a 

ideia de consulta ao assessor jurídico antes de qualquer decisão. Conselheira Tatiane retoma o histórico da 

elaboração do PL, o FAM estava em uma má situação financeira e foi aprovada uma proposta pela 

assembleia dos servidores visando melhorar esta situação e para alguns servidores o aumento de 2% é uma 

dificuldade. Pergunta se o Conselho irá responder à assembleia sobre a aprovação de uma IN que não 

representa àquela decisão. Pede para registrar em ata que o SIMP é contra esta proposta da IN. 

Conselheiro Rodrigo afirma que defendeu o PL na assembleia e que embora com trâmite suspenso o 

projeto de lei poderá retornar aos trâmites dentro da Câmara de Vereadores a qualquer momento. Coloca 

que desde 2013 não há reajuste dos profissionais credenciados no FAM, mas desde 2015 o Conselho 

autorizava o reajuste aos médicos igual ao reajuste dos servidores e não era aplicado porque a direção do 

FAM considerava o valor irrisório. Afirma que é contra a coparticipação e é favorável ao reajuste do valor 

das consultas médicas. Conselheiro Robson dá o seu depoimento pessoal de servidor que utilizou o FAM, 

sua preocupação é que hão haja mais interesse dos profissionais em credenciarem-se no FAM. Coloca que 

devemos consultar Petrucci para obtermos esclarecimentos em relação a criação da coparticipação por IN. 

É a favor da coparticipação para manter a qualidade do FAM. Conselheira Tatiane coloca que concorda com 

o reajuste do valor das consultas e procedimentos mas que é contra a coparticipação. Conselheiro José 

relata que seu trabalho trata de impactos financeiros e para tanto são criados cenários, avalia que se o 

Conselho aprova somente o reajuste das consultas sem a coparticipação, há mudança nos cenários, o que 

pode acarretar na elaboração de outras propostas. Conselheiro Paulo acredita que o assunto tem espaço 

para muito debate e em análise do quadro impacto financeiro sem a coparticipação, considera que o 

acréscimo nas despesas poderá ser suportado por aproximadamente 2 a 3 anos. Questiona se o PL está 

eliminando a IN e se o PL for aprovado a IN perde o valor. Conselheiro Tiago frisa que o reajuste no valor 

das consultas dos profissionais médicos não ocorreu porque o PREVPEL nunca quis reajustá-lo. Reforça a 

ambiguidade da situação porque considera que o PL é diferente da IN. O PL estabelece prazos e carências e 

prevê contribuição fixa, é muito mais amplo que a IN. São distintos, mas ambos visam credenciar mais 

profissionais e melhor remunerá-los. A novidade é a coparticipação que nunca foi apresentada à categoria 

dos servidores. Presidente Sérgio coloca que o PL foi a solução que o Conselho encontrou no momento em 

que o FAM enfrentava dificuldades financeiras. Na época, foi decidido que a coparticipação não resolveria a 

situação. O PL é mais abrangente. Não é a favor da coparticipação, nesta situação específica. Avalia que 

diante da continuidade da situação da pandemia e se o caixa do FAM apresentar problemas é possível pedir 

a aprovação do PL. Considera o PL mais adequado, feito com mais discussões e que retrata o que o 

Conselho Deliberativo entendeu como adequado para solucionar o problema. Conselheiro José, 

questionado pelo Conselheiro Sérgio, coloca que não tem como dizer se a proposta da IN ou o que propõe 

o PL é a melhor solução, e se já há consenso que o PL é a melhor solução, o Conselho deve informar ao 

FAM para que nova proposta seja criada permitindo a quem trabalha com impacto financeiro que elabore 

outra proposta sem a coparticipação. Conselheiro Silvio coloca que houve um estudo do Conselho para 

chegar no PL e fica na dúvida se a elaboração da IN teve participação de Petrucci. Concorda com o reajuste 

no valor das consultas dos profissionais. Presidente Sérgio salienta que devemos decidir se iremos aprovar 

a coparticipação, se não, não há necessidade de consulta ao Petrucci. Conselheiro Rodrigo alerta que 

quatro conselheiros já se posicionaram contra a coparticipação, portanto não vê necessidade da consulta. 

Conselheiro José considera que a posição do Conselho em suspender o PL é diferente de ser contra a 

coparticipação. A questão maior é conceitual, independentemente da situação pontual seria interessante 

saber o poder que uma IN possui e o que pode ser incluído legalmente. Conselheira Tatiane coloca que 

cinco conselheiros se posicionaram contra a coparticipação: Tatiane, Tiago, Silvio, Rodrigo 
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e Sérgio, mas mesmo com este ponto vencido, considera interessante saber o que pode ser incluído em 

uma IN para regulamentar questões que carecem de legislação específica. Presidente Sérgio pede que seja 

elaborado um memorando ao PREVPEL perguntando ao assessor jurídico sobre a validade da IN para 

determinar questões em que não há legislação. Conselheiro Tiago alerta que há mais um item na IN a ser 

analisado, a determinação de cobertura de exames pelo FAM somente dos que constam no rol da ANS. 

Diante do avançado da hora, fica decidido esperar a conclusão da análise de todos os itens para depois 

enviar documento ao PREVPEL e na próxima reunião, o Conselho seguirá com o exame da proposta da IN. 

Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 431 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. A reunião inicia com a análise do último 

item da proposta de sugestões para a IN: a determinação de cobertura de exames pelo FAM somente 

daqueles que constam no rol da ANS. Presidente Sérgio pergunta aos conselheiros José e Paulo se eles tem 

informações sobre a abrangência da lista de exames da ANS e se há uma atualização periódica. Conselheiro 

José informa que não tem este conhecimento, mas acredita que a lista deva atender a maioria dos exames 

porque é muito extensa. Conselheiro Paulo informa que não conhece a lista mas pelo universo de planos de 

saúde que utiliza a tabela da ANS, acredita que atenda a todos, mas reforça que o importante para o FAM é 

ter uma lista como referência. Sugere que aprovemos a lista da ANS e acompanhemos a implantação para 

ver se há solicitações de exames fora da lista e a partir daí avaliar a decisão. Conselheira Tatiane se diz 

preocupada por não sabermos o que podemos perder com a inclusão da lista da ANS, mas concorda que é 

preciso existir regras mas ao mesmo tempo não quer que o servidor seja prejudicado. Sabe que não é 

possível permitir todos os exames porque temos que nos preocupar com a situação financeira do FAM. 

Gostaria de ter mais subsídios sobre quais exames a lista vai limitar. Conselheiro Tiago coloca que hoje há 

cobertura de 50% de todos os exames porque não há referência e que questionou a Diretora Berenice na 

reunião de apresentação da proposta da IN, se ela possuía conhecimento se há algum exame solicitado 

frequentemente pelo usuário e que não consta na lista da ANS. A resposta foi que não sabiam e foram 

citados dois exemplos de exames solicitados esporadicamente, o de carga genética e o de paternidade que 

são de alto custo. Avalia que não são muitos os servidores que teriam condições financeiras de arcar com 

50% do valor de exames de alto custo. Aprova a proposta de adoção da lista da ANS porque temos que ter 

uma referência, mas teme que prejudique algum usuário com a retirada de algum exame. Conselheiro 

Rodrigo coloca que buscou informações sobre quais exames seriam importantes para os servidores e que 

não estão na lista da ANS. No quadro do SANEP, condutores e operadores dos caminhões que trabalham 

com cargas perigosas precisam realizar anualmente exame toxicológico para obterem a certificação para 

transportar estas cargas. Este exame não está na lista da ANS. Presidente Sérgio sugere que junto à 

aprovação da lista da ANS possamos incluir este exame porque é necessário para o desempenho da função. 

A vantagem da IN é permitir ao Conselho a inclusão deste exame. Conselheira Carmem considera que esta 

proposta atende a necessidade de regramento e a possibilidade de incluir exames que porventura sejam 

importantes para os usuários exercerem seu trabalho. Conselheiro Paulo coloca que é possível incluir ou 

retirar itens que julgarmos pertinentes na tabela de referência, devemos estabelecer uma tabela e através 

de acompanhamento permanente ir adequando a nossa realidade. Conselheiro Tiago destaca que o exame 

toxicológico é obrigatório para todos os motoristas de caminhões, vans, micro-ônibus, ônibus, maquinaria 

agrícola e os utilizados em obras viárias de todos os órgãos da Prefeitura. Conselheiro Sílvio concorda que 

devemos incluir este exame na tabela de referência para não prejudicar os servidores. Presidente Sérgio 

propõe que aprovemos a lista da ANS com a inclusão de exames que sejam necessários para desempenhar 

a função pública, assim não prejudicamos os servidores. Conselheiro José é a favor da lista da ANS e sem 

questionar o mérito de beneficiar a categoria dos motoristas, questiona a legalidade da decisão de incluir 

um exame beneficiando somente uma categoria. Conselheira Tatiane coloca que temos que subsidiar o 

exame para categoria dos motoristas cujo salário é menor que um salário mínimo e que arcar com 50% 

para complementar o pagamento de um exame é muito. O FAM é dos municipários e é para ajudar os 

servidores. Concorda com a proposta do Presidente Sérgio de incluir o exame junto à lista da ANS. 

Conselheiro Tiago não acredita que a inclusão do exame toxicológico será ilegal e pondera que este exame  
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é só um exemplo e talvez seja necessário incluir outros que desconhecemos. O Conselho Deliberativo tem 

competência para elaborar a IN e incluir os exames que são requisitos legais para que o servidor 

desempenhe sua função. A tabela da ANS será a referência. Conselheiro Paulo concorda que a tabela seja 

referência com possibilidade de acréscimos e propõe incluir no texto da IN “exames obrigatórios e 

imprescindíveis para que o servidor desempenhe sua função pela qual foi efetivado no concurso público e 

enquanto estiver na ativa”. Conselheiro José coloca que o regramento deve ser abrangente e que beneficie 

qualquer servidor de qualquer categoria com a necessidade de exames para exercer seu cargo. Conselheiro 

Sílvio pergunta se não há necessidade de algum exame específico e periódico para o pessoal que trabalha 

na saúde, enfermeiros e médicos. Conselheiro José acredita que não há esta exigência. Conselheira 

Carmem coloca que a flexibilidade da IN permite acompanharmos sua implantação e incluir exames que 

porventura são obrigatórios e não temos conhecimento. Conselheiro Tiago pergunta se a questão da 

criação da coparticipação por IN foi enviada ao assessor jurídico, Ricardo Petrucci. Conselheira Carmem 

relata que havia compreendido que só depois da conclusão final da análise da proposta da IN seria 

elaborado um documento com todas as considerações. Em relação à coparticipação, como não foi 

aprovada por maioria, considerou que a ilegalidade da proposta por IN não seria relevante. Pede desculpas 

pelo seu equívoco. Presidente Sérgio coloca que mesmo que haja ilegalidade na criação da coparticipação 

por IN, não houve aprovação em função da existência do Projeto de Lei e também porque os motivos para 

sua suspensão não foram alterados. Conselheiro José independentemente da decisão da maioria de não 

aprovar a coparticipação, gostaria de consultar o assessor jurídico para um embasamento futuro e também 

gostaria de ouvir a equipe do FAM para saber se haverá outra proposta para manutenção da situação 

financeira do fundo, uma vez que não foi aprovada a coparticipação. Conselheira Tatiane concorda que o 

Conselho solicite uma nova avaliação para sabermos se há outra proposta possível sem a coparticipação e 

se é legal sua criação por IN. Conselheiro José coloca que a questão é sem a coparticipação, o FAM mantém 

o mesmo valor para os reajustes das consultas? Presidente Sérgio pergunta se há consenso entre os 

conselheiros para aprovação do reajustes das consultas e da adoção da tabela da ANS como referência 

mais a inclusão de todos os exames imprescindíveis para o servidor desempenhar sua função. Salienta que 

podemos aprovar as duas sugestões propostas pelo PREVPEL destacando que a implementação fique a 

cargo do FAM que avaliará a viabilidade do reajuste das consultas sem a coparticipação. O Conselho 

Deliberativo aprova por unanimidade as sugestões 1 e 4 do documento enviado pelo PREVPEL a serem 

incluídas em uma nova Instrução Normativa. Fica acordado também o envio de um documento ao assessor 

jurídico Petrucci questionando a legalidade da criação da coparticipação por IN e outro documento 

relatando o resultado da análise documento enviado pelo PREVPEL com as sugestões para elaboração de 

uma nova Instrução Normativa. Conselheiro Sílvio pede que seja incluído na ata os novos números de 

telefone para contato do PREVPEL: “contatos via WhatsApp para o Fundo de Assistência é o (53) 98459-

9908 e para o Seguro Social é o (53) 98459-9828”. Coloca que recebeu informação de uma servidora de que 

mais um médico, Dr. Laerte, irá pedir descredenciamento do FAM, não em função do baixo valor pago pelas 

consultas, mas sim pelo excesso de burocracia e pela exigência de ser obrigado a apresentar documentos 

anualmente. Pede que seja averiguada a situação junto à diretoria do FAM. Por fim, relata a situação do 

servidor aposentado Airton Próspero Oliveira que encaminhou correspondência por e-mail ao Conselho 

Deliberativo, onde solicita esclarecimentos sobre o recebimento de forma acumulada dos salários de abril, 

maio e junho, o que gerou descontos com valores elevados, principalmente no imposto de renda. 

Questiona também porque seus contracheques dos meses de abril e maio 2020 não estão no sistema 

online. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida 

e aprovada, será assinada por todos, declarando que constam na página 80 os seguintes documentos: 

memorando ao assessor jurídico do PREVPEL solicitando parecer sobre criação de coparticipação por IN;  
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ofício à Direção do PREVPÈL com as conclusões do Conselho sobre a proposta da IN e ofício à Direção do 

PREVPEL com os questionamentos dos servidores. 
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ATA 432 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente Presidente Sérgio. Reunião 

presidida pelo vice-presidente Rodrigo. A pauta da reunião trata da análise do parecer do Assessor Jurídico, 

Ricardo Petrucci, em resposta ao Conselho sobre a criação de contribuição ao FAM por coparticipação 

através de IN. Antes do início da análise, Conselheiro Paulo propõe que seja solicitada à COINPEL, 

assinaturas dos conselheiros com certificação digital para agilizar os trabalhos do Conselho. Conselheiro 

Tiago faz leitura do documento enviado por Petrucci, onde fica explicitado que não é legalmente viável 

criar contribuições ao FAM através de Instrução Normativa, o parecer conclui: “Portanto, não é possível 

que sejam promovidas por IN alterações de qualquer natureza na contribuição estipulada no art. 2º da Lei 

Municipal nº 1.984, de 1972.” Conselheiro Rodrigo cita conselheiro Sílvio que já havia informado ao 

Conselho que em contato com técnica do FAM soube que a criação da coparticipação não poderia ser 

criada por IN, portanto questiona por que enviaram ao Conselho um documento que não tem amparo 

legal. Conselheiro Tiago coloca que na reunião de apresentação das sugestões para a proposta da IN pela 

equipe do FAM, havia se posicionado sobre este item, ou seja, a criação de contribuição deveria ser através 

de lei. Na época do Dr. Neri também houve uma tentativa de criar uma coparticipação e já havia o 

conhecimento de que não haveria amparo legal se fosse por IN. Se isso fosse possível não teria sido 

necessária a criação de um projeto de lei. Criação de contribuição somente sob a forma de lei. Considera 

inoportuna a apresentação da proposta da IN e estranha não ter havido consulta ao setor jurídico do 

PREVPEL. Conselheiro Sílvio confirma que falou com Sandra e obteve a informação de que a criação da 

coparticipação deveria ser por lei. Não foi surpresa não ter passado pelo setor jurídico e acredita que a 

proposta foi construída fora do Instituto, sem conhecimento da equipe técnica e do assessor jurídico. O 

parecer de Petrucci é bastante claro. Conselheira Tatiane sugere que encaminhemos uma solicitação à 

Direção do PREVPEL para que qualquer proposta enviada ao Conselho venha com um parecer legal 

elaborado pelo setor jurídico do Instituto. Na avaliação dela, considerava que a proposta da IN havia sido 

avaliada pelo assessoria jurídica. Conselheiro Paulo coloca que a partir do parecer jurídico, não há mais o 

que discutir. Conselheiro Rodrigo pergunta se alguém quer discutir a proposta de Tatiane. Conselheiro 

Paulo considera que burocratizará mais os processos se houver a determinação de uma análise 

permanente do jurídico para todas as questões enviadas ao Conselho pelo Instituto. Conselheiro Rodrigo 

acredita que em assuntos mais importantes deve haver o parecer jurídico. Conselheiro Sílvio concorda com 

Paulo, mas avalia que chegamos nesta sugestão em função da postura do próprio Instituto. Pondera que se 

o Conselho tivesse aprovado a IN, o Conselho estaria aprovando uma ilegalidade. Conselheiro Robson 

concorda com Paulo em não burocratizar mais os trabalhos e propõe que seja solicitado sempre em casos 

polêmicos. Conselheiro José concorda com Paulo e Robson e acredita que o Conselho tem condições de 

avaliar a importância das pautas enviadas pelo PREVPEL que necessitam de análise jurídica. Conselheira 

Carmem concorda com José sobre a capacidade do Conselho em discernir sobre as questões cuja análise 

envolve amparo legal e consequentemente parecer do setor jurídico. Conselheira Tatiane coloca que a 

partir de agora ficará sempre com dúvida sobre a legalidade das questões enviadas ao Conselho pelo 

PREVPEL e mantém a proposta de solicitar sempre o parecer jurídico porque se o Conselho tivesse 

aprovado a proposta, estaria cometendo uma ilegalidade. Conselheiro Silvio concorda com Tatiane e coloca 

que foi somente pelo conhecimento dos Conselheiros é que foi possível saber da ilegalidade de uma 

proposta que trata de assunto muito importante para os servidores. Conselheiro Tiago questiona se houve 

parecer jurídico e não foi acatado ou se não houve a consulta ao setor jurídico. Nesse momento não temos 

a clareza, reafirma que se a Direção não acatou, seria uma tentativa de burlar o PL e que o assessor jurídico  
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está no Instituto somente para análise e elaboração de pareceres. Concorda que toda vez que solicitações 

do Instituto forem enviadas ao Conselho, com a importância da IN, não vê problema que seja acompanhada 

de parecer jurídico. Conselheiro José propõe que se busque uma solução intermediária uma vez que de 

acordo com os posicionamentos estamos empatados. Conselheira Tatiane pede que fique registrada em ata 

a posição de cada conselheiro em relação a sua proposta. Conselheiros que aprovam integralmente a 

proposta da Conselheira Tatiane, todas as solicitações do PREVPEL ao Conselho Deliberativo sempre virem 

acompanhadas de parecer jurídico: Tatiane, Sílvio, Rodrigo e Tiago. Conselheiros que consideram que o 

Conselho Deliberativo tem conhecimento suficiente para saber quais solicitações do PREVPEL devem ser 

acompanhadas de parecer jurídico: Paulo, Robson, José e Carmem. Conselheira Tatiane pergunta sobre o 

início do recesso. Conselheiro Rodrigo acredita que teremos que consultar o Presidente Sérgio para saber. 

Conselheiro Sílvio propõe que o Conselho delibere sobre o recesso e se houver uma necessidade se faça 

uma reunião extraordinária. Conselheiro Rodrigo tem preocupação com a IN, o PREVPEL gostaria de 

aprová-la ainda este ano. Conselheira Carmem informa que a avaliação do Conselho sobre a IN, foi enviada 

ao Instituto na sexta-feira passada, dia 18, em função da espera da aprovação da redação pela maioria dos 

conselheiros. Foram enviados, também, os questionamentos dos servidores, assim, é possível que na 

próxima terça-feira tenhamos alguma dessas respostas. Conselheiro Robson propõe que deliberemos a 

próxima terça-feira como sendo a última reunião do Conselho nesse ano. Conselheiro Sílvio informa que 

encontrou um médico fisiatra que lhe relatou que pediu descredenciamento do FAM em função da 

exigência de muitas documentações e procedimentos, o mesmo motivo do caso do médico referido por ele 

na reunião passada. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata 

que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que constam na página 83 o seguinte 

documento: parecer do assessor jurídico do PREVPEL, Ricardo Petrucci em resposta ao Conselho sobre a 

criação de contribuição ao FAM por coparticipação através de IN. 
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ATA 433 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Rodrigo. A reunião 

inicia sem uma pauta determinada, Conselho não recebeu as respostas sobre os documentos enviados ao 

PREVPEL, dia dezoito passado, que tratavam da avaliação do Conselho sobre as propostas para a IN e sobre 

os questionamentos dos servidores a respeito do descredenciamento de médicos e atrasos no pagamento 

de aposentadoria. Os conselheiros presentes concordam em determinar o recesso do Conselho no mês de 

janeiro, garantindo a possibilidade de ser realizada reunião extraordinária, caso necessário. Fica 

estabelecida que a primeira reunião do ano de 2021 será dia nove de fevereiro. Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos. 
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ATA 434 

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro 

José, presentes também, a Diretora Presidente Berenice e o Assessor Jurídico Ricardo Petrucci. A reunião 

foi solicitada pela Direção do PREVPEL ao Presidente Sérgio a fim de tomar algumas decisões sobre o FAM 

em conjunto com o Conselho. Presidente Sérgio informa à Berenice que seu questionamento sobre decisão 

do Conselho em relação ao item 02 da proposta que trata da cobertura hospitalar quando não há médico 

credenciado do FAM, está aprovado na ATA 407 – 30 junho 2020 - junto com um acréscimo ao texto 

proposto pelo Conselheiro Tiago. Diretora Berenice agradece a informação e inicia sua fala pedindo 

desculpas ao Conselho pelo o envio da proposta de criação de coparticipação através de IN sem o amparo 

legal. A orientação a todos da sua equipe é que qualquer proposta elaborada deve passar por consulta à 

Assessoria Jurídica do Instituto. Ela acreditava que todo o conteúdo da proposta da IN havia sido analisado 

pelo setor jurídico. Ficou muito aborrecida porque não imaginava que não havia o amparo legal, sabe bem 

da sua responsabilidade sobre a credibilidade dos atos do Instituto. O FAM é dos servidores para os 

servidores e ele está sempre em busca de fazer o melhor. Sua preocupação é com a manutenção do quadro 

de médicos credenciados e com a manutenção do superávit atual do Fundo. A pauta da reunião solicitada 

trata da alteração na Direção Técnica do FAM, uma vez que o atual diretor não conseguiu atender às 

expectativas do Instituto por não possuir um perfil de gestor, necessário nesse cargo. Lembra que o salário 

líquido do Diretor Técnico para cumprimento de seis horas/dia é de R$ 4.036,00, o que contribui para 

aumentar a dificuldade de encontrar um profissional para o cargo, já conversou com vários candidatos e 

não há interesse. A legislação que dispõe sobre o sistema de classificação de cargos dos servidores do 

PREVPEL prevê que a Diretoria Técnica seja ocupada por profissional da área da saúde, não 

especificamente deva ser um médico, desta forma surgiu uma possibilidade de escolher um profissional 

que tenha um perfil mais administrativo e assim, pede a Petrucci que exponha a questão legal da proposta. 

Petrucci antes de falar da Direção Técnica do FAM, quer fazer uma referência à questão da coparticipação 

proposta na IN e cita lei de 2008 que foi integralmente elaborada pelo PREVPEL, onde está explícito o 

impedimento da criação de coparticipação, portanto, somente com uma alteração por lei a coparticipação 

seria viável. Quanto à Diretoria Técnica, informa que a lei que criou o PREVPEL determina que o FAM passa 

a ser administrado pelo Instituto com as dotações orçamentárias distintas. A lei que criou cargos e divisões 

estabelece que o cargo de Diretor Técnico do FAM seja ocupado por um profissional da saúde. Não há 

necessidade de ser médico para ocupar o cargo de Diretor Técnico e administrar o FAM, pensa que talvez 

não precisasse nem ser da área da saúde. Diretora Berenice pondera que a partir desta análise as perícias 

seriam terceirizadas e se buscaria um profissional com perfil mais de gestor e de administrador, dentro da 

área da saúde. Conselheiro Sílvio questiona como ficariam as aposentadorias especiais. Berenice informa 

que pelo decreto que dispõe sobre a organização do PREVPEL, as perícias para aposentadoria especial 

também ficam sob a gestão do Diretor Técnico, não está especificado que deva ser o próprio Diretor quem 

fará a perícia. Petrucci informa que o decreto que regulamenta a lei 4457/1999 determina que o Diretor 

Técnico do FAM é o gestor de perícias. A ideia é desvincular a administração do FAM das perícias e que 

estas sejam terceirizadas. Conselheira Tatiane considera muito bom o fato da Diretora Berenice reconhecer 

a falha no encaminhamento da IN sem análise do setor jurídico. Em relação à proposta de contratação de 

profissional não médico para Diretoria Técnica do FAM, afirma estar surpresa com esta colocação e que 

precisa debater mais para se assegurar de que não haja prejuízo aos servidores. Petrucci informa que a lei 

4564/2000 estabelece que o cargo de Diretor Técnico seja ocupado por profissional da saúde e a Lei nº  
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4708/2001 introduziu um parágrafo único no Art. 15º estabelecendo que também caberia ao Diretor 

Técnico a coordenação das perícias previdenciárias. Conselheira Tatiane relata que sua preocupação com a 

proposta é que venha a faltar o olhar de um profissional médico. Neste momento não está se sentindo 

segura para realizar este debate. Considera o tema bastante novo e deve realizar uma conversa com o SIMP 

para determinar uma posição. Conselheiro Tiago pergunta se de acordo com a legislação, é o Diretor 

Técnico do FAM quem dá a palavra final sobre as perícias terceirizadas. Cabe ao Diretor Técnico a parte do 

deferimento no processo que já vem pronto da Secretaria de Administração? Não poderia ser encaminhado 

ao Diretor de Benefícios ou tem que passar pelo aval de um médico? Petrucci informa que a IN 01/2010 da 

SPS exige médico para referendar a concessão de aposentadoria especial. A Diretoria de Benefícios do 

PREVPEL e SARH montam o processo. Atualmente, mesmo quando a perícia médica é terceirizada, a 

chancela final é do Diretor Técnico. E nas aposentadorias especiais, em que a perícia é do ambiente de 

trabalho, o reconhecimento final de enquadramento da atividade do servidor como especial é também do 

Diretor Técnico. Berenice coloca que precisamos de um gestor presente no mínimo seis horas/dia e que nos 

último seis meses o Diretor, como médico perito, elaborou apenas cinco laudos. Conselheiro Robson coloca 

que como administrador concorda com a proposta apresentada pois considera que as questões da gestão 

do FAM devem ser tratadas com a experiência de um gestor. Acredita que devam existir pessoas 

competentes na área da saúde que se enquadrariam neste perfil. Conselheira Carmem, em um primeiro 

momento, concorda com Robson, mas se dispõe a discutir mais profundamente a questão para que todos 

estejam seguros das suas decisões. Berenice coloca que a preocupação é com a questão legal pra buscar 

uma solução eficiente. Conselheiro Rodrigo coloca que também não se sente preparado para debater nesse 

momento e acreditava que o propósito da reunião não era para tratar da Direção Técnica do FAM. Propõe 

que se encaminhe a reunião para tratar das propostas da nova IN e também do PL 50/2020 que altera o 

Regulamento de Custeio e Benefícios do Sistema de Previdência Social dos Servidores Titulares de Cargo 

Efetivo do Município que foi aprovado na Câmara de Vereadores, sem consulta ao Conselho Deliberativo. 

Conselheiro Tiago pergunta quando o Instituto teve conhecimento do PL 50 e se houve participação na 

elaboração. A justificativa do PL considera apenas como uma adequação à legislação federal, mas há outras 

alterações. O Conselho que trata de assuntos previdenciários, não foi consultado. Concorda com Rodrigo, é 

preciso debater com calma a proposta para a Direção Técnica do FAM e pergunta à Diretora Berenice se o 

Executivo e o PREVPEL já estão pensando em nomes para ocupar o cargo de Diretor Técnico. Diretora 

Berenice informa que há a cogitação de um nome. Informa que todos os cargos em comissão foram 

exonerados no dia 31 de dezembro passado, o que incluiu o Dr. Flamarion, e que ele não voltará a ser o 

Diretor Técnico do FAM. Ela se encarregará das questões administrativas e as perícias necessárias serão 

terceirizadas não causando nenhum prejuízo aos servidores. Não há, portanto, pressão para que o 

Conselho se manifeste, não há dano aos servidores e o Conselho pode realizar toda a discussão no tempo 

que julgar necessário. Terá de se retirar da reunião pois tem uma outra reunião às 10:30h com o Comitê do 

Censo Previdenciário, pede ao Petrucci que responda as questões pendentes. Petrucci em resposta aos 

conselheiros Rodrigo e Tiago sobre o PL dos benefícios do Sistema de Previdência Social, considera, no seu 

entendimento, que a proposta enviada à Câmara de Vereadores só regulamenta a emenda constitucional. 

Não tem conhecimento do porquê não houve consulta ao Conselho. Acredita que o questionamento deva 

ser enviado à Câmara de Vereadores. Conselheiro Tiago contrapõe colocando que não há lei que exija que a 

Câmara de vereadores consulte o Conselho. A lei trata de assuntos previdenciários que são da discussão do 

Conselho. O Executivo e o Instituto deveriam ter feito a consulta. Não é só uma regulamentação da emenda 

constitucional, há alterações propostas pelo Executivo. Petrucci coloca que considera importante 

desvincular as perícias previdenciárias da administração do FAM e para tanto alerta que deverá ser criado 

um projeto de lei para eliminar o parágrafo único do Art. 15 da lei nº 4708/2001, separando as atribuições  
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administrativas do Diretor Técnico das perícias previdenciárias. Conselheiro Tiago coloca que até a 

definição por parte do Conselho, o FAM estará sem Diretor Técnico porque o Dr. Flamarion não continuará. 

Conselheira Tatiane quer registrar que esse ônus de não termos Direção Técnica do FAM não pode ser 

atribuído ao Conselho, como representante dos servidores quer conversar com sua classe. Na troca do Dr. 

Neri para o Dr. Flamarion não houve vácuo. O Conselho deve debater com profundidade e 

responsabilidade. Reafirma que o Instituto não deveria retirar o Diretor Técnico sem ter uma substituição. 

A Direção do PREVPEL deve assumir a responsabilidade de retirar o Diretor Técnico, o Conselho não deve se 

apressar. Presidente Sérgio pondera que teremos nosso tempo e que ficou bem claro na fala da Diretora 

Berenice que não há pressão e não há possibilidade do Conselho ser responsabilizado. Não haverá prejuízo 

para os servidores, os laudos necessários serão terceirizados. Vamos amadurecer a discussão. Conselheira 

Carmem coloca que está tranquila porque não haverá danos aos servidores e teremos todo o tempo 

necessário para debater. Conselheiro Robson coloca que é um pressuposto da Direção do Instituto escolher 

e propor nomes para Direção Técnica do FAM. Conselheiro Rodrigo informa que anteriormente o Conselho 

fazia a escolha do Diretor Presidente, depois houve uma alteração na lei e foi estabelecido que haveria uma 

lista tríplice apresentada pelo Executivo para escolha pelo Conselho. Acredita que a escolha do Diretor 

Técnico do FAM é escolha do Conselho. Conselheiro Tiago pergunta se houver a separação das atribuições 

administrativas das médicas a quem compete a chancela final do deferimento pós avaliação médica? A 

perícia é realizada por um médico do trabalho e quem chancela pelo Instituto? Petrucci coloca que a lei de 

benefícios determina que as perícias ficam a cargo do PREVPEL, pondera que talvez com um Decreto fosse 

possível regulamentar ia questão estabelecendo a possibilidade de formação de um quadro de 

credenciados especialistas. Conselheiro Tiago pergunta se mesmo na existência de um quadro de 

credenciados não haveria a necessidade da chancela do Instituto. Petrucci acredita que sim, mas precisa 

verificar a IN 01/2010. Conselheiro Tiago coloca que não vê problema se as perícias não ficarem sob a 

responsabilidade do Diretor Técnico do FAM porque não há prejuízo para os servidores. Sua preocupação é 

com os pré-requisitos para o novo perfil do Diretor Técnico. Conselheiro Rodrigo coloca como dúvida, se o 

cargo de Diretor Técnico do FAM não foi alterado por lei, ele é de nomeação e exoneração pelo Conselho e 

questiona a legalidade da Direção do PREVPEL demitir o Diretor Técnico sem anuência do Conselho. 

Petrucci considera que é uma questão jurídica complexa e se compromete a estudar com mais 

profundidade. Conselheiro Rodrigo coloca que o Conselho aprova o nome do Diretor Técnico e pode indicar 

nomes para cargos, pela lógica se pode escolher é também responsável pela demissão. Conselheira Tatiane 

se diz preocupada que a discussão desta questão não nos levará a nenhuma conclusão, não há consenso 

sobre a legalidade da demissão do Diretor Técnico. Presidente Sérgio coloca que Petrucci já se dispôs a 

estudar a questão e após a sua resposta poderemos nos reunir novamente. Propõe que o Conselho decida 

se irá manter o recesso. Petrucci se diz preocupado com a contradição existente na lei porque o Diretor 

Presidente é quem responde perante ao TCE por atos do Diretor Técnico do FAM. Independentemente da 

questão jurídica é muito importante que haja um consenso entre a Presidência do PREVPEL e o Conselho, 

sem imposições. Cita o nome da IN, Instrução Normativa Conjunta, não há superioridade de nenhum dos 

lados. Presidente Sérgio coloca que a situação é muito delicada porque é necessário uma relação de 

confiança entre o Diretor Presidente e o Diretor Técnico. Em relação ao recesso ficou mantida a decisão de 

retorno aos trabalhos no dia nove de fevereiro próximo. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira 

Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 435 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Sílvio por estar em 

período de férias. A reunião inicia com considerações para determinar a pauta porque o Conselho recebeu 

questionamentos sobre vários temas importantes. Presidente Sérgio considera que alguns assuntos, como 

a dívida repactuada do Executivo para com o PREVPEL é mais uma informação recebida para dar ciência ao 

Conselho, porque segundo informou Conselheiro Robson, a primeira parcela até já foi paga. Propõe tratar 

de todos os temas. Conselheira Carmem propõe iniciar a pauta com temas que necessitam decisão do 

Conselho. Conselheiro José considera que há duas pautas importantes, a aprovação da IN e a decisão sobre 

a contratação do novo Diretor Técnico do FAM. Conselheira Tatiane concorda, mas propõe incluir também 

como prioridade a questão da redução dos vencimentos de alguns servidores aposentados com a alteração 

na composição dos contracheques referentes ao mês de janeiro em decorrência de apontamento judicial 

que garantiu a irredutibilidade dos vencimentos, e que  mesmo com a nova fórmula de cálculo imposta por 

decisão judicial, o valor dos vencimentos totais a serem recebidos não deveriam ser alterados. Relata que 

há vários casos e cita o caso da servidora aposentada Soraya da Silva Gonçalves - número de matrícula 

13701 - que teve perda salarial e segundo ela, foi enviado um e-mail ao PREVPEL solicitando esclarecimento 

da sua situação e ainda não obteve retorno. Conselheiros concordam em iniciar a pauta pelo item 02 do 

MEMORANDO INTERNO Nº 11/2021 de 05 de fevereiro de 2021 enviado ao Conselho pelo PREVPEL – 

contratação de Diretor técnico do FAM.  2) DIRETORIA TÉCNICA DO FAM: Considerando que: A. Leis e 

Decretos que regulamentam e descrevem o cargo de Diretor Técnico do FAM referem-se à um profissional 

da “área da saúde” que tem a “gestão” e “coordenação” das perícias médicas, e não “execução”; B. A 

dificuldade de se recrutar um profissional médico, com disponibilidade de jornada de trabalho de 6 horas, 

como exige o Prevpel e, especialmente, com o perfil de gestor, como se necessita; C. O fato de, no Quadro 

de Cargos do Prevpel não possuir “médico”, mas “Diretor Técnico do FAM”; D. Os diretores técnicos do 

FAM que por aqui passaram nunca assinaram as perícias médicas terceirizadas na qualidade de médicos 

(com identificação de CRM), mas tão somente como “Diretor Técnico” (sem identificação de CRM); E. A 

necessidade de regulamentar as perícias médicas terceirizadas no âmbito da Previdência e FAM, via edital, 

são urgentes, sob pena de apontamento do TCE, Solicitamos a aprovação de contratação de Diretor Técnico 

de um profissional da área da saúde (não deixando de atender, portanto, às leis e decretos 

regulamentadores deste cargo), não médico, a ser submetido à sabatina por este Conselho Deliberativo. 

Conselheiro José concorda com a proposta, pois de acordo com a sua experiência, a Direção Técnica, no 

caso, é um cargo mais vinculado à gestão do processo do que à clínica e ao ato médico e acrescenta que 

ainda há o fato do Conselho Deliberativo sabatinar o candidato. Presidente Sérgio concorda com 

Conselheiro José sobre o conhecimento em gestão, necessário para executar as tarefas com eficiência. A 

questão é em relação aos outros processos, não em relação à perícia, mas à solicitação de exames, à 

avaliação de procedimentos médicos, se poderiam ser avaliados por uma pessoa que não é médica. 

Considera que a origem da proposta seja a dificuldade de encontrar um profissional médico com interesse 

no cargo. Conselheira Tatiane coloca que tem a mesma preocupação e cita que quando existiam dúvidas 

sobre algumas questões técnicas, sempre tinha como referência, a palavra do Dr. Neri e era a quem se 

encaminhava os questionamentos na busca de alguma explicação. Conselheiro Tiago cita que é atribuição 

do Diretor Técnico validar as perícias para aposentadoria especial ou por invalidez. As perícias devem ser 

elaboradas por médicos do trabalho e que hoje o PREVPEL terceiriza esta atividade. Está preocupado como 

serão tratadas as questões do FAM que precisam de um olhar técnico, criterioso e fiscalizador. Coloca que 

na reunião do dia 05 de fevereiro passado,  
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a Diretora Berenice informou que já havia pessoa da área da saúde com disposição para ocupar a Diretoria 

Técnica. Presidente Sérgio comenta que Sandra não está mais trabalhando no PREVPEL, ela ocupava um 

cargo de confiança. Conselheiro Rodrigo questiona se o diretor não for médico, se ele terá condições de 

avaliar as informações vindas dos hospitais. Pondera que se houvesse uma auditoria, não haveria 

necessidade do diretor ser médico, mas como não temos, fica apreensivo. Coloca que ficou muito 

preocupado com a saída da Sandra pois além dela, Dr. Flamarion foi demitido e quem está ocupando os 

cargos deles deve ser a própria Diretora Berenice. Antes de saber da saída da Sandra estava mais tranquilo, 

porque ela possuía muita experiência, argumenta que agora o FAM está sem comando. Conselheira Tatiane 

quer registrar que quem nos passou um pouco de tranquilidade foi a Diretora Berenice que na última 

reunião nos disse que a questão do Diretor Técnico não era urgente. Conselheiro Tiago coloca que também 

está preocupado que o FAM está desassistido e que deveria ter ocorrido uma transição, há um atropelo nas 

ações. Conselheiro José reforça a dificuldade de encontrar um profissional médico e gestor. Concorda com 

Rodrigo que a auditoria seria a solução. Conselheira Carmem destaca que a situação do Dr. Neri, é a 

exceção, não a regra. Conselheiro Paulo destaca que o profissional médico gestor não existe no mercado, 

acredita que as dificuldades estão na gestão e que é possível ao profissional de saúde não médico, de 

alguma forma, buscar amparo na área médica. Conselheira Tatiane gostaria de saber da Direção do 

PREVPEL porque não há equipe de saúde no FAM neste momento, sendo que nos foi dada garantia pela 

própria diretora de que não havia urgência na decisão de nomear um novo Diretor Técnico para o FAM. 

Presidente Sérgio concorda que o vácuo deixado com a saída de dois técnicos do FAM é grave e deveríamos 

perguntar a Diretora Berenice como está sendo realizado o trabalho. Coloca que o Conselho deveria trazer 

novamente à discussão a contratação de uma auditoria. Propõe que o Conselho acate a sugestão da 

Conselheira Tatiane e convide a Diretora Berenice para participar da próxima reunião para explicar porque 

o processo foi conduzido desta forma e como está sendo realizado o trabalho do FAM. Vai fazer o convite. 

Passa-se a análise do item 3) REPRESENTANTE DO CD PARA GRUPO DE TRABALHO DO REGIME DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: Considerando que: A. Em cumprimento à EC 103/2019, é necessário 

instituir o RPC até novembro/2021; B. Constituição de Grupo de Trabalho para dar andamento a este 

processo; C. A importância da participação deste Colegiado nesta construção. Solicitamos a indicação de 

um Conselheiro para fazer parte deste Grupo. Conselheiro Tiago informa que irá consultar o setor jurídico 

do SIMP sobre esta solicitação. Passa-se ao item 1) INSTRUÇÃO NORMATIVA: Considerando que: A. O 

último reajuste nos valores praticados no FAM, para pagamento de honorários aos credenciados data de 

abril/2013; B. O parecer deste Colegiado, emitido em 16 de dezembro de 2020, acerca das propostas para 

alteração de IN encaminhadas para análise; C. O PL que institui contribuição adicional de servidor com 

dependente no FAM, aguardando o momento oportuno para ser encaminhado à Câmara de Vereadores; D. 

O estudo de viabilidade econômico-financeira com os reajustes propostos (diferenciando PF de PJ) ainda é 

arriscado, pois no último ano o comportamento de gastos com o FAM caracteriza-se como atípico (em 

virtude da pandemia do novo coronavírus). Neste sentido, justifica-se a utilização, como parâmetros de 

quantidades e gastos, a estatística de dezembro/2019; E. A necessidade de preservação do Fundo de 

Assistência Médica, recuperado a patamares do ano de 2013; F. A necessidade de reajuste imediato, sob 

pena de o FAM perder muitos credenciados, pois os valores praticados não são atrativos aos profissionais; 

G. A necessidade de maior fiscalização e austeridade nos procedimentos de fisioterapias, tema pertinente e 

insistentemente cobrado por parte do Conselho Deliberativo, Enviamos a IN elaborada com o que é 

possível conceder no momento, solicitando análise e aprovação para publicação. Espera-se, com o reajuste 

proposto, atrair mais profissionais para nosso Fundo de Assistência Médica, porém, com a responsabilidade 

que nos cabe, porquanto o acompanhamento das Receitas x Despesas nos permitir, com o passar do 

tempo, conceder o reajuste diferenciado entre PF e PJ, especialmente com o encaminhamento,  
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em momento oportuno, do PL referido no item “C”. Conselheiros passam a análise das alterações 

propostas na IN.  Art.1º §6º - de acordo com a proposta do Conselho; Art.3º - texto contrário à decisão do 

Conselho que aprovou a proposta enviada pelo PREVPEL de reajuste das consultas com valores diferentes 

para pessoa jurídica e pessoa física com a ressalva de não haver a coparticipação de dependentes e 

solicitou ao Instituto que avaliasse se sem a coparticipação, os valores propostos permaneceriam os 

mesmos e se seria possível a elaboração de outra proposta sem esta condição. Art.4º §3º de acordo com a 

proposta do Conselho; Art.6º - para evitar contradições e questionamentos em relação ao Art.12º (cirurgia 

bucomaxilofacial em consultório / integralmente financiada) e a possibilidade de realização de cirurgia 

bucomaxilofacial nos hospitais, mas sem internação, o Conselho propõe a seguinte modificação no texto do 

Art.12º - As cirurgias de natureza bucomaxilofacial, realizadas em consultório odontológico ou em 

ambiente hospitalar, sem internação, serão integralmente financiadas pelo FAM. Art. 7º §1º - de acordo 

com a proposta do Conselho; Art.9º §1º e §2º - o Conselho considera que falta o detalhamento do tipo de 

prótese, se importada ou não; Art.14º a Lei Municipal nº 5.499/2008 determina que “o valor de cada 

parcela será de 10% a 30% da Base de Contribuição respectiva, o Conselho solicita a correção do texto 

proposto “dentro do limite de 30%”; Art.15º §1º o Conselho solicita a correção de retirar a palavra 

“passará” e substituí-la por “é” -  §2º - o Conselho solicita a correção no número de consultas médicas não 

computáveis que são 02 (duas). Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 89 do 

Livro de Atas os anexos: MEMORANDO INTERNO Nº 11/2021. 
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ATA 436 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes conselheiros Carmem e Sérgio e 

conselheiro Sílvio por estar em período de férias. A Diretora Berenice está presente na reunião e inicia 

respondendo ao Conselho sobre o questionamento enviado ao PREVPEL, solicitado pela conselheira 

Tatiane, em relação à redução de salário de servidores aposentados na nova composição dos 

contracheques, o que não está de acordo com apontamento judicial onde foi garantida a irredutibilidade 

dos vencimentos, e portanto, mesmo com a nova fórmula de cálculo imposta por decisão judicial, o valor 

dos vencimentos totais a serem recebidos não deveriam ser alterados. A Diretora informa que se reuniu 

com Tavane, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos para esclarecer o problema, mas nem lá 

sabem o porquê da redução dos vencimentos. Dia 17 de fevereiro ficaram de dar uma resposta, a própria 

SARH foi que informou ao PREVPEL sobre a alteração na composição dos contracheques. Berenice 

acrescenta que irão contatar a COINPEL para saber se foi erro na elaboração da folha de pagamento. 

Conselheira Tatiane diz que acha estranho a causa do erro porque o número de servidores ativos é muito 

maior que os dos servidores aposentados e com os ativos não está acontecendo este erro com a mesma 

frequência que com os aposentados. Reforça que foi o SIMP que garantiu a irredutibilidade dos 

vencimentos através de uma ação judicial. Na sequência, Diretora Berenice pede ao Diretor de Benefícios 

do PREVPEL, Dr. Olímpio Pierobom, que explique sobre o assunto. Ele concorda com a conselheira Tatiane 

que em proporção, há mais reclamações vindas dos 2.000 servidores aposentados do que dos 10.000 

servidores ativos. Relata que só souberam do erro nos contracheques porque alguns aposentados 

procuraram o Instituto, informa que houve problemas na contabilidade da COINPEL e em contato com a 

SARH informou-se que a diferença será paga em folha suplementar, sua preocupação é que haja garantias 

de que a situação não se repita. Conselheira Tatiane pergunta qual o prazo para emissão da folha de 

pagamento suplementar. Dr. Olímpio responde que espera que até o fim da semana corrente. Conselheira 

Tatiane aproveita o ensejo e questiona a Diretora Berenice quanto às dificuldades que alguns aposentados 

estão tendo com o Censo Previdenciário e pede ao PREVPEL disponibilizar uma estrutura adequada para 

ajudar em relação à digitalização dos documentos que devem ser apresentados. A Diretora informa que o 

custo de elaboração do programa do Censo foi todo pago pelo PREVPEL, desenvolvido pela COINPEL e 

cedido para os demais órgãos da Prefeitura. Além da divulgação em todas as mídias, haverá cartazes nos 

setores das Secretarias informando os canais de atendimento online, evitando o presencial, para organizar 

o fluxo de pessoas e evitar aglomerações. O atendimento para ajudar quem precisa é particularizado via e-

mail e WhatsApp. Os protocolos de saúde estão rigorosamente sendo observados pelo PREVPEL. Dr. 

Olímpio destaca que muitos servidores aposentados não possuem uma senha de acesso, coloca que é só 

pedir ao PREVPEL. Outro ponto destacado trata de um campo do sistema a ser preenchido com a 

comprovação do documento de escolaridade, muitos aposentados não possuem este documento e outros 

nem sequer tem escolaridade para comprovar. Para facilitar, o PREVPEL está disponibilizando um modelo 

de declaração com preenchimento facilitado para ajudar os servidores aposentados. Berenice coloca que o 

CENSO dos RPPSs é uma exigência legal. Conselheira Tatiane relata a dificuldade dos aposentados que não 

tem internet e pede que seja observado, para estes casos, uma ajuda presencial no Instituto. Ainda com a 

presença da Diretora Berenice a reunião passa para outro ponto da pauta, o FAM. Conselheiro Rodrigo 

aborda que o FAM já estava sem o Diretor Técnico e o Conselho foi surpreendido com a informação, pelo 

Presidente Sérgio, da saída de Sandra da Coordenadoria de Saúde. Berenice informa que atualmente, na 

ausência do Diretor Técnico e da Coordenadora de Saúde, ela e outras servidoras do PREVPEL estão 

respondendo pelo FAM e que sim, é possível cobrir as ausências dos citados  
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cargos porque a Coordenadora Sandra cumpria uma papel mais operacional e não se envolvia com todas as 

atribuições da Coordenadoria de Saúde. Foi justamente a falta de coordenação da equipe que, após uma 

avaliação técnica, ela não foi reconduzida ao cargo. Estão aguardando outra coordenadora, indicada pela 

Prefeita, que atende a todas às exigências legais, mas que na prática se não atender às expectativas poderá 

também ser substituída. Elogia muito o trabalho executado por Sandra nas questões operacionais, mas 

destaca que ela estava há 14 anos no cargo e não transferiu seu conhecimento para outras pessoas, como 

por exemplo, a elaboração do cálculo de honorários médicos, dentre outras situações. Ratifica que busca 

um perfil de profissional mais abrangente e a altura do cargo. Em relação ao Diretor Técnico, reforça a 

necessidade de achar um perfil também abrangente e de gestor para assumir o FAM e que no momento 

está tratando de uma proposta de credenciamento com a Santa Casa que resultará no acréscimo de mais 

de 300 profissionais ao FAM. Conselheiro Tiago coloca sua preocupação com o cargo de Diretor Técnico ser 

ocupado por profissional da saúde não médico, porque não existe no FAM nenhum médico que possa dar 

suporte em questões específicas da área. Cita que a empresa de auditoria do IPASEN de Novo Hamburgo 

conta com profissionais médicos e qualquer empresa de plano de saúde tem na sua equipe profissionais 

médicos como IPE, Saúde Maior, UNIMED e outros tantos. Considera que deve haver uma forma de apoio 

com médicos. Berenice reforça que legalmente não há necessidade do cargo ser ocupado por médico, e 

reafirma as questões que dificultam a contratação deste profissional como a baixa remuneração e a carga 

horária, além do perfil médico e gestor e vice-versa. Ressalta que pode ser um profissional não médico e 

que a equipe de Coordenação de Saúde e outros profissionais do PREVPEL podem servir de apoio ao Diretor 

Técnico. Conselheira Tatiane registra a preocupação com a falta de médico no FAM, concorda com a fala do 

Conselheiro Tiago e destaca que há médicos concursados no Município que poderiam ocupar um cargo no 

FAM, trata-se de uma contradição, porque há vários médicos concursados recebendo os mesmos 

honorários e com a mesma carga horária do PREVPEL, assim como há vários funcionários no Instituto 

cedidos pelo Executivo, talvez fosse uma solução pedir a cedência de um médico concursado. Outra 

preocupação é a pressão no atual momento de não haver componentes nos cargos de Diretor e 

Coordenador no FAM fazendo com que outros servidores do Instituto se desdobrem juntamente com a 

Direção geral para responder às informações cotidianas do FAM. Conselheiro José Conselheiro José 

pondera que mesmo no Município há dificuldade em contratar médicos pelos mesmos motivos da baixa 

remuneração e da carga horária. Acrescenta que no caso do FAM, ainda precisaríamos de um perfil gestor 

administrativo, o que dificulta ainda mais. Diretora Berenice afirma que ela e a Diretora Administrativa e 

Financeira, Lorena, estão respondendo pelo FAM juntamente com várias outras servidoras, que a pressão 

aludida pela conselheira Tatiane, não é pela falta de ocupantes nos cargos de Diretor Técnico e 

Coordenador de Saúde, mas sim seria se os serviços não estivessem sendo oferecidos com qualidade, o que 

não é o caso, pois tudo tem sido solucionado e está funcionando normalmente. Conselheiro Robson 

entende a preocupação da Conselheira Tatiane, mas concorda com a Diretora Berenice em relação ao fato 

dela estar assumindo a responsabilidade do FAM neste momento e vê com bons olhos realizar esta 

mudança. Conselheiro Rodrigo relata que o Conselho sabia que no final do ano passado os cargos em 

comissão deveriam ser colocados à disposição, mas o Conselho não sabia, nem o Presidente Sérgio sabia, 

que Sandra não seria reconduzida ao cargo. Coloca que servidores concursados podem assumir cargos em 

comissão, no caso dos médicos, citados pela conselheira Tatiane, e no próprio exemplo da Diretora do 

Instituto que é servidora de carreira concursada e assumiu um cargo em comissão. Não se sente tranquilo 

com o fato da Diretora Berenice e de outras funcionárias estejam assumindo as faltas no FAM e se 

preocupa que este acúmulo de funções, se ainda não gerou problemas, poderá gerar. Diretora Berenice 

informa outras ações do PREVPEL como o alerta de revalidação das carteiras online, para que as pessoas 

procurem os meios virtuais e eletrônicos do Instituto para agendamento. Conselheira Tatiane pede que  
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seja registrada a sua contrariedade em relação ao acúmulo de funções assumido pela Diretora Berenice na 

falta da ocupação dos cargos já citados. Diretora Berenice pede que seja registrado que esta situação é de 

caráter excepcional e temporário. Inicia-se outro ponto da pauta, os artigos propostos para alteração da IN. 

O Conselho questiona a Diretora Berenice sobre alteração do Art.3º que inicialmente propunha reajustes 

diferentes para os honorários médicos para pessoa física e pessoa jurídica e agora o reajuste é linear de 

R$75,00 para os dois casos. Diretora Berenice relata que a decisão de manter o reajuste linear foi por 

prudência, segurança e responsabilidade e que este reajuste já implica em um acréscimo substancial na 

ordem de um milhão e meio de reais. Espera que no segundo semestre deste ano seja encaminhado o PL, 

que hoje está suspenso na Câmara de Vereadores, que reformula o FAM e estabelece novas regras. Na 

sequência, a Diretora convida o Assessor Jurídico, Ricardo Petrucci, para participar da reunião e análise dos 

outros artigos que alteram a IN. Em relação às cirurgias bucomaxilofaciais, no Art.6º, cirurgia realizada em 

hospital com internação, há cobertura do FAM e no Art.12º cirurgia realizada no consultório é totalmente 

financiada pelo FAM. Conselheiro Tiago aborda que em todas as demais especialidades médicas, cirurgias 

realizadas em consultório, há 50% de cobertura pelo FAM e 50% é financiado pelo FAM, considera que 

deveria ser dado o mesmo tratamento para as cirurgias bucomaxilofaciais. Coloca que é importante 

averiguar se as cirurgias bucomaxilofaciais realizadas em consultórios já estão com cobertura de 50% e 

financiamento de 50% ou estão sendo 100% financiadas. Petrucci diz que é necessária a averiguação, 

porém tanto ele quanto a Diretora Berenice entendem que compete ao Conselho deliberar sobre esta 

cobertura de 50% e financiamento dos outros 50% para as cirurgias bucomaxilofaciais realizadas em 

consultório, o que atualmente não está previsto, e que se houver esta decisão, orienta, como sugestão, que 

uma possibilidade seria incluir a cirurgia bucomaxilofacial no Art.2º que trata da cobertura em outras 

especialidades médicas. Reafirma que o Conselho deve deliberar sobre este artigo. Outra questão 

levantada pelo Conselho e que já havia sido discutida em outras reuniões é a que trata de orçamentos e 

aquisições de órteses e próteses importadas.  Fica entendido que a IN não deva tratar desta questão 

porque já foi acordado em outras reuniões do Conselho, com a presença do Dr. Flamarion, ex-Diretor 

Técnico do FAM, e do Ricardo Petrucci que a aquisição das órteses e próteses atendem à lei das licitações 

estando ou não na IN. É o segurado quem pagará o valor total da compra e este procedimento é um 

regramento interno que existe no PREVPEL, justamente para se adequar às indicações do Tribunal de 

Contas do Estado. Em relação ao Art.14º, o Conselho coloca que deva ser incluído no caput do artigo, após 

a citação da lei, que a consignação é na ordem “de 10% a 30%” da parte contributiva do servidor em 

substituição a proposta da IN que coloca que é “até 30%”, pois neste caso, abre-se a interpretação de que 

pode haver consignação mesmo a partir de 0,01%. O Instituto entende que a redação do artigo não deva 

ser alterada, mas reitera que a deliberação final para modificar compete ao Conselho. No Art. 15º o 

Conselho faz a observação de que no parágrafo primeiro a expressão “passará a ser computado por 

matrícula” deva ser substituído por “é computado por matrícula” porque já o é desde 2008. No parágrafo 

segundo, deve ser corrigido o número de consultas não computáveis que atualmente são no limite de 02 

(duas) e no texto está que são 03(três). A Diretora Berenice e Petrucci concordam com as retificações e vão 

providenciar as alterações. A Diretora registra a importância do Conselho indicar um representante para 

participar do Grupo de Trabalho criado pelo Executivo para tratar da criação do Regime de Previdência 

Complementar. Afirma que amanhã, dia 17 de fevereiro, haverá reunião do Grupo de Trabalho no Paço 

Municipal e que a sugestão de ter alguém representando o Conselho é da Secretaria da Previdência do 

Governo Federal. Por fim, fica decidido que na próxima reunião do Conselho será concluída a análise de 

todas as propostas da IN e também a indicação de um membro para o Grupo de Trabalho que tratará do 

Regime de Previdência Complementar. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei 

a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 437 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico 

meet.google.com, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro 

Sílvio por estar em período de férias. A reunião inicia com considerações do conselheiro Tiago sobre a 

última reunião, reafirmando que a Diretora Berenice solicitou ao Conselho que elabore um documento 

contendo todas as alterações a serem feitas na proposta da IN. Conselheiro Robson solicita que o Conselho 

coloque em pauta a decisão sobre a proposta do PREVPEL de que o cargo do Diretor Técnico possa ser 

ocupado por profissional da área da saúde, não médico. Presidente Sérgio relata que recebeu do PREVPEL o 

currículo da nova Coordenadora de Saúde, trata-se TATIANE BAST FUHRMANN, com formação em 

Enfermagem e Obstetrícia e Licenciatura Plena em Enfermagem pela FURG e experiência profissional em 

várias instituições hospitalares e clínicas de saúde. Conselheiro Tiago relata que segundo a Diretora 

Berenice, a ex-Coordenadora de Saúde, Sandra, era uma ótima funcionária, mas não repassava seu 

conhecimento. Atualmente, a própria Diretora e sua equipe estão responsáveis por atender a demanda do 

FAM. Coloca que deveria ter havido uma transição entre a saída da antiga Coordenadora de Saúde e a 

nova, assim como com o Diretor Técnico.  Conselheira Tatiane coloca que foi amplamente divulgado que 

todos os cargos de confiança da Prefeitura e do PREVPEL deveriam ser entregues no fim do mandato 

anterior, portanto o PREVPEL já deveria ter providenciado os respectivos substitutos. O Conselho não pode 

ser responsável pela ausência de pessoas nos cargos do FAM. Propõe que tratemos como prioridade a IN. 

Conselheiro Robson coloca que tanto a IN como a Direção Técnica do FAM são temas importantes e 

prioritários. Inicia-se a análise dos artigos alterados na IN. Em relação ao Art.3º, Conselheiro Tiago ressalta 

que na reunião passada a Diretora Berenice informou que por prudência e responsabilidade foi decidido 

manter o reajuste linear para os dois casos, pessoa jurídica e pessoa física e que espera que no segundo 

semestre deste ano seja encaminhado o PL com a nova proposta com reajustes diferentes. Em relação ao 

Art.6º, a Diretora informou que irá averiguar se todos os procedimentos odontológicos, exceto a cirurgia 

bucomaxilofacial, são realizados em consultórios e se na prática, tal cirurgia se equivale aos referidos 

procedimentos. Se constatar que na prática, a cirurgia bucomaxilofacial está sendo feita em consultório, irá 

modificar o texto com uma adequação. Conselheira Tatiane registra que o Conselho deve garantir a 

cobertura de 50% para todos os procedimentos odontológicos, incluindo a cirurgia bucomaxilofacial. 

Conselheiro Tiago relata que não foi proposta na IN a questão das próteses porque o PREVPEL está 

cumprindo o que determina a lei das licitações e o Conselho já havia definido que não haveria necessidade 

de alteração porque a lei das licitações assegura a melhor escolha. Em relação ao Art.14º, a Diretora 

solicitou a manutenção do texto de “até 30% sobre a da base de contribuição previdenciária” porque se for 

de 10% a 30% sugere que todos podem solicitar que seja sempre 10% e há casos de servidores que tem 

condições de arcar com os 30%. O Conselho terá que discutir sobre a redação deste item. Conselheiro Tiago 

acrescenta que o Conselho tem que decidir se, independemente da análise do PREVPEL, quer incluir a 

cirurgia bucomaxilofacial em consultório com cobertura de 50% e financiamento dos outros 50%. 

Presidente Sérgio questiona se a inclusão da cobertura de 50% deste procedimento não irá comprometer a 

situação financeira do FAM. Conselheiro José faz a proposta de incluir a exigência de um laudo do cirurgião 

bucomaxilofacial para evitar a cobertura de procedimentos estéticos. Presidente Sérgio propõe 

amadurecer mais a proposta para conseguir delimitar os procedimentos. Conselheiro Tiago acredita que é 

possível delimitar os procedimentos bucomaxilofaciais assim como a IN faz com os procedimentos 

odontológicos que recebem a cobertura do FAM. Conselheiro José propõe mantermos a IN como foi 

enviada pela Direção do PREVPEL em relação a este artigo e estudemos mais para decidirmos 

posteriormente. Conselheira Tatiane pede que registre que ela não concorda com esta proposta e gostaria  
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que fosse tomada uma decisão agora. Conselheiro Tiago propõe encaminhamento de votação. Conselheiro 

José argumenta que está preocupado com entraves e discussões que estão travando a IN e impedindo o 

reajuste dos médicos. Vota para manter a IN como está em relação a este artigo e aprimorar a discussão. 

Presidente Sérgio não quer deliberar sem aprofundamento, destaca que a IN vai começar a valer a partir de 

13 de março e não teremos tempo hábil para a decisão. Conselheiro Tiago coloca que atualmente o 

Instituto financia 100% de uma cirurgia de extração do terceiro molar em consultório e considera possível 

conceder cobertura de 50% por este procedimento, que já é realizado, de acordo com informação do 

PREVPEL. Devemos discutir a ampliação de outros procedimentos bucomaxilofaciais realizados em 

consultório. Conselheira Carmem propõe incluir um parágrafo único no Art.12º especificando que as 

despesas com a cirurgia de extração do terceiro molar, realizadas em consultório, terão a cobertura de 50% 

pelo FAM e os outros 50%, serão financiados, também pelo FAM. Conselheiro Paulo coloca que podemos 

esperar até a semana que vem a posição do PREVPEL sobre o assunto e concorda com a proposta da 

conselheira Carmem. Propõe que em relação ao Art. 14º seja acrescentado ao texto do caput que o valor 

da parcela será de 10% a 30% da base de contribuição previdenciária, “limitada à capacidade de 

contribuição do servidor”. Há consenso sobre as modificações nos artigos e será elaborado um documento 

com as alterações para ser enviado à Diretora Berenice, conforme solicitado. Conselheiro José propõe que 

o Conselho discuta a indicação de Diretor Técnico do FAM. Conselheiro Paulo coloca que o PREVPEL quer a 

concordância do Conselho sobre a contratação de profissional da saúde não médico e considera que se o 

Instituto indicasse um nome com currículo seria mais fácil a avaliação pelo Conselho. Conselheira Tatiane 

diz estar preocupada com o fato do PREVPEL querer que o Conselho respalde um profissional da saúde não 

médico para a Diretoria Técnica do FAM. Presidente Sérgio alerta que não há discussão no Conselho se o 

profissional pode ou não ser médico porque há lei que ampara esta situação. O Conselho deve aprovar ou 

não o nome proposto pelo PREVPEL. Conselheiro José ratifica a proposta do conselheiro Paulo para que 

seja apresentado o nome e o currículo do indicado para que seja avaliado pelo Conselho. Nada mais 

havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por todos, declarando que consta na página 95 do Livro de Atas o anexo: resposta do Conselho 

Deliberativo ao MEMORANDO INTERNO PREVPEL Nº 11/2021 – Análise alteração da IN. 
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ATA 438 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes conselheiros Paulo e Sílvio, por 

estar em período de férias. A pauta da reunião é a solicitação pelo PREVPEL de indicar um representante do 

Conselho para participar do Grupo de Trabalho do Regime de Previdência Complementar. Conselheira 

Tatiane informa que em consulta ao setor jurídico do SIMP sobre a obrigatoriedade do Conselho 

Deliberativo participar desse Grupo de Trabalho, obteve a resposta de que não há exigência legal e que o 

Conselho irá avaliar o documento final que criará o Regime de Previdência Complementar. Expõe a 

preocupação, se houver a indicação, com o fato do representante do Conselho ter que tomar decisões 

representando todos os conselheiros, sem um debate interno. Como não há exigência legal, propõe que o 

Conselho avalie a proposta para criação do RPC depois de elaborada. Conselheiro José questiona se a 

participação do Conselho não agilizaria as conclusões. Presidente Sérgio tem a preocupação de que o 

Grupo de Trabalho de criação do RPC, tendo um representante do Conselho, elabore um PL e encaminhe 

diretamente à Câmara de Vereadores e considere esta participação como chancela do Conselho ao projeto. 

Conselheiro Tiago concorda com a posição da conselheira Tatiane, independentemente do Conselho 

participar do Grupo de Trabalho, há obrigatoriedade da avaliação da minuta final pelos Conselhos 

Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos. Presidente Sérgio propõe que se decida se indicamos um 

representante ou não. Conselheiro Robson pergunta a opinião do conselheiro Rodrigo e ele se diz contra a 

indicação de um representante, assim conclui que já há decisão da maioria contra a indicação do 

representante, com os posicionamentos dos conselheiros Tatiane, Tiago, Sérgio e Rodrigo. Conselheiro 

Tiago coloca que na resposta ao PREVPEL seja destacado que antes de encaminhar à Câmara de 

Vereadores, o Grupo de Trabalho envie o documento aos Conselhos Deliberativo, Fiscal e ao Comitê de 

Investimentos para que possam contribuir, analisando o projeto e emitindo os respectivos pareceres. 

Conselheiro José pergunta se o RPC não é um plano privado. Conselheiro Tiago coloca que há obrigação de 

criação do RPC pelos entes federados até novembro/2021, em cumprimento à Emenda Constitucional 

103/2019. Acredita que o que poderá acontecer é que a instituição do RPC possa ser gerido por alguma 

entidade privada. Conselheiros José e Robson acreditam que é importante a participação do Conselho 

neste processo. A reunião passa a tratar da indicação de um profissional da saúde não médico para 

Diretoria Técnica do FAM. Conselheiro Rodrigo coloca que enquanto não existir uma estrutura que possa 

dar suporte ao trabalho do Diretor Técnico na área médica, considera que o Diretor deverá ser médico. 

Conselheira Tatiane concorda com conselheiro Rodrigo. Conselheiro Tiago recorda que muitos problemas 

no FAM foram resolvidos porque o Dr. Neri era médico. Concorda que seja possível que um profissional não 

médico seja Diretor Técnico, mas se preocupa com o fato de não haver nenhum médico para dar suporte às 

questões específicas como procedimentos hospitalares, tipos de exames, dentre outros. Acredita que é 

uma melhoria na qualidade do trabalho do FAM a nomeação da nova Coordenadora de Saúde, enfermeira 

e gestora. A área do FAM é médica, devemos ter esta preocupação. Concorda com a nomeação de um 

profissional da saúde não médico se houver um médico para dar apoio. Coloca que é um fato preocupante 

não existir médico no quadro de funcionários do FAM. Conselheira Carmem propõe avançarmos e lidarmos 

com o dado de realidade que é a demora legal para contratação de uma auditoria. Acredita que o Conselho 

poderia experimentar uma forma de gestão diferente para o FAM e dar um voto de confiança aprovando a 

indicação de um profissional da saúde não médico e através da sabatina aprovar ou não o nome indicado. 

Conselheiro Robson propõe trabalhar junto com o PREVPEL buscando o suporte técnico da auditoria e em 

paralelo aceitar o Diretor Técnico não ser médico para que se solucione o problema. Conselheiro José 

entende a fundamentação dos conselheiros Tatiane, Tiago e Rodrigo mas destaca que não é fácil encontrar  
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profissional médico que trabalhe com gestão. Sugere informar ao PREVPEL, antes de colocar em votação, 

de que não há seis votos para aprovar ou não que o Diretor Técnico não seja médico. Considera que a 

sabatina não é garantia de aprovação e que deveríamos ouvir a pessoa que o PREVPEL está propondo para 

o cargo. Presidente Sérgio considera que qualquer pessoa indicada, médico ou não, vai trabalhar com 

falhas em uma área ou em outra. Concorda com Rodrigo sobre a auditoria ser o melhor suporte e propõe 

alterar a lei e aumentar o valor dos vencimentos do Diretor Técnico do FAM para atrair candidatos. 

Conselheiro Tiago informa que os cargos do PREVPEL são diretamente relacionados com os cargos do 

Executivo e seus respectivos salários. Considera que seria interessante modificar a lei e criar o cargo de 

médico do PREVPEL ligado ao FAM porque é esta a carência do FAM, não há nenhum médico no quadro de 

funcionários para dar suporte em todas as questões técnicas. Conselheiro Rodrigo destaca que o PREVPEL é 

uma autarquia, não há vinculação com o Executivo, acredita que não haveria dificuldade em aumentar o 

salário do Diretor Técnico, readequando o valor, considera que é só vontade política. Presidente Sérgio 

coloca em pauta a proposta do conselheiro José de informar ao PREVPEL de que não há consenso no 

Conselho para aceitar que o Diretor Técnico, na atual situação do Instituto, seja um profissional da saúde 

não médico. Conselheiro Rodrigo coloca que está claro que já há um nome escolhido e não é um médico. 

Destaca que o Conselho já deliberou há muito tempo a necessidade da contratação da auditoria, talvez seja 

a hora de pressionar a Direção do Instituto para que agilize as tratativas para a contratação. Conselheiro 

José acredita que há muitas questões para avançar antes de contratar a auditoria. Conselheiro Tiago coloca 

que o Conselho já apontou a falta de sistema informatizado por parte da COINPEL ao PREVPEL para que 

seja possível obter todas as informações em tempo real subsidiando os trabalhos da empresa de auditoria. 

Presidente Sérgio propõe o envio de um documento ao PREVPEL solicitando que dê início na construção de 

um sistema que consiga atender às informações necessárias para a contratação de uma auditoria. 

Conselheiro Tiago propõe solicitar ao PREVPEL que resolva toda a parte tecnológica do Instituto. Nada mais 

havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por todos, declarando que consta na página 97 do Livro de Atas os anexos: respostas do Conselho 

Deliberativo ao MEMORANDO INTERNO PREVPEL Nº 11/2021 questões: Representante do Conselho 

Deliberativo para Grupo de Trabalho do Regime de Previdência Complementar e Aprovação de contratação 

de Diretor Técnico -  profissional da área da saúde não médico. 
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ATA 439 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Robson. A reunião 

inicia com a leitura do MEM 012/2021, enviado pelo PREVPEL ao Conselho, que registra e reforça a 

importância da presença de um membro do Conselho Deliberativo no Grupo de Trabalho que estudará a 

instituição do Regime de Previdência Complementar. Presidente Sérgio propõe que a pauta da reunião seja 

a contratação da auditoria, que o Conselho solicite ao Instituto que tome providências para a contratação 

de uma empresa capacitada a realizar este trabalho. Conselheiro Tiago coloca que para a realização de um 

trabalho de auditoria ainda não temos resposta do PREVPEL sobre o cronograma da COINPEL para a 

informatização do FAM, o que facilitaria a atuação da auditoria. Considera importante saber se há 

realmente a necessidade da informatização para o trabalho da auditoria. Conselheiro Paulo concorda com 

Tiago e propõe que o Conselho busque contato com a empresa que faz auditoria no IPASEM de Novo 

Hamburgo para saber o que é necessário para o seu funcionamento e quais as demandas prévias para 

conseguir realizar um bom trabalho. Como não há protocolos e regras para procedimentos, talvez em uma 

conversa com a empresa possamos saber o que precisa ser feito. Conselheira Carmem informa que o e-mail 

enviado em 23/09/2020, à Sr.ª. Eneida Genehr - Diretora-Presidente do IPASEM, com uma série de 

perguntas sobre o funcionamento do Instituto em relação à área de assistência à saúde, não foi 

respondido. Conselheiro José coloca que é importante na elaboração do edital de licitação para contratar 

uma empresa definir bem qual é o objeto e ter as regras bem determinadas. Conselheiro Paulo coloca que 

o contato com a empresa pode levar ao estabelecimento das regras que definirão o trabalho da auditoria. 

Conselheira Tatiane questiona se não há impedimento legal de conversar com uma empresa que poderá 

participar da licitação. Conselheiro Paulo informa que a conversa é um contato para adquirir informações 

que possam contribuir para a elaboração de um edital que contemple a realidade do que o mercado 

oferece. Na elaboração do edital se garantirá a isenção. Conselheiro Sílvio se propõe a entrar em contato 

novamente com o IPASEM. Conselheira Carmem pergunta se há no mercado várias empresas que realizam 

o trabalho de auditoria em área de assistência à saúde. Conselheiro Tiago responde que quando em 

contato com o IPASEM, lembra que foi informado da dificuldade em encontrar uma empresa de auditoria 

com médicos no seu quadro. Destaca que os questionamentos enviado ao IPASEM, em setembro do ano 

passado, são diferentes dos que agora são necessários para elaborar um edital de licitação para 

contratação de empresa de auditoria. Propõe como encaminhamento solicitar ao IPASEM o nome da 

empresa auditora que realiza o trabalho para o Instituto e das empresas que participaram da licitação. 

Presidente Sérgio pede ao conselheiro Sílvio que busque estas informações com o IPASEM. Conselheiro 

José informa que tem o contato de uma colega que é auditora e se propõe a convidá-la para conversar com 

o Conselho. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, 

após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 99 do Livro de Atas do 

Conselho Deliberativo o MEMORANDO INTERNO PREVPEL Nº 12/2021. 
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ATA 440 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Conselheiro Sílvio informa que contatou o 

IPASEM e que dentro de dois dias obterá os nomes das empresas que participaram da licitação para 

realização de auditoria naquele Instituto. Informa também que há a possibilidade dos técnicos do IPASEM 

participarem de uma reunião virtual com o Conselho. Conselheira Tatiane propõe que o Conselho se 

dedique a elencar as questões a serem tratadas com as empresas de auditoria. Conselheiro Robson 

pergunta sobre o adiamento da data das eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento que 

estariam para ser realizadas em abril próximo em função da pandemia da COVID-19. Conselheira Carmem 

faz a leitura da Lei 6832/2020 que prorrogou, excepcionalmente, o mandato dos conselheiros do Conselho 

Fiscal e do Comitê de Investimento até 31 de agosto 2021 e alterou a data das eleições para a primeira 

quinzena de abril de 2021. Presidente Sérgio pergunta se na realização do Censo está sendo aceito, como 

prova de vida dos aposentados, o atestado médico ou a declaração em cartório. Conselheiro Tiago informa 

que nos campos de preenchimento do Censo não há nenhum item para anexação deste documento, porém 

adverte que talvez este item apareça para os servidores inativos. Presidente Sérgio propõe que pensemos 

nas questões a serem feitas à empresa de auditoria. Conselheiro Robson coloca que o mais importante é 

saber o que é necessário para realização de uma auditoria e o que se quer auditar. Conselheiro José 

acrescenta que o custo de uma auditoria tem que gerar retorno financeiro, não pode o custo do sistema a 

ser criado ser maior que o resultado a ser obtido. É preciso ter coerência com o que se quer auditar e o que 

é viável para a empresa. Conselheiro Robson informa que a nova Coordenadora de Saúde, Tatiane, analisou 

documentos, identificou alguns problemas e já está realizando algumas glosas. Conselheiro José coloca que 

esta informação é uma boa notícia, significa que o sistema atual está permitindo observar os problemas. 

Conselheiro Tiago coloca que o fato da Coordenadora de Saúde Tatiane, ser uma enfermeira, é uma ajuda 

muito importante. Conselheiro Sílvio destaca que a ausência de um Diretor Técnico do FAM está gerando 

um acúmulo na liberação de aposentadorias especiais, há uma dezena de processos parados. Soube que os 

processos estão sendo encaminhados para um perito fora do FAM. Conselheiro Tiago coloca que o Diretor 

Técnico apenas referenda a avaliação dos médicos peritos, que são médicos do trabalho, e que a Diretora 

Berenice informou que esta avaliação seria terceirizada por não ter um médico na Diretoria Técnica do 

FAM. Presidente Sérgio coloca que conselheiro Robson resumiu a questão fundamental a ser formulada à 

empresa de auditoria. Conselheiro Tiago acrescenta que é importante que haja médicos na equipe da 

empresa de auditoria e seria interessante solicitar relatos de experiências com custos de serviços na área 

da saúde. Presidente Sérgio propõe convidar a nova Coordenadora de Saúde para participar da reunião 

com a empresa de auditoria. Conselheiro Robson sugere que o Conselho converse com a Coordenadora 

antes da reunião com a empresa, para que ela nos oriente em relação ao que é fundamental questionar. 

Presidente Sérgio informa que irá convidar a Coordenadora de Saúde Tatiane e a Diretora Berenice para 

participarem da próxima reunião. Conselheiro Tiago retoma a pauta das eleições do Conselho Fiscal e do 

Comitê de Investimentos e propõe convidar o assessor jurídico Petrucci para participar da reunião para 

sabermos quais as providências legais a serem tomadas em relação às novas datas. Conselheira Tatiane 

propõe que seja enviado um documento ao assessor jurídico Petrucci, colocando a preocupação do 

Conselho em relação aos prazos determinados pela Lei 6832/2020, para agilizar o processo. Nada mais 

havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por todos, declarando que consta na página 100 do Livro de Atas o anexo: ofício ao Assessor 

Jurídico, Ricardo Petrucci, questionando quais são as providências legais cabíveis em relação às datas das 

eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos 
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ATA 441 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros Rodrigo, que está 

em período de férias de 15 de março a 15 de abril e conselheiro Paulo. Convidados pelo Conselho para 

participarem da reunião, Diretora Berenice, Coordenadora de Saúde Tatiane e o Assessor Jurídico Petrucci. 

Antes de entrarem na reunião, Presidente Sérgio informa o recebimento de dois documentos enviados pelo 

PREVPEL:  planilhas com informações financeiras e contábeis referentes ao mês de janeiro de 2021 e o 

MEM 13/2021 PREVPEL contendo respostas sobre questões registradas nas atas 436 e 437 do Conselho, 

acerca da falta de Coordenadora de Saúde e de Diretor Técnico do FAM. Conselheira Carmem propõe que 

as planilhas sejam avaliadas em conjunto com o Conselho Fiscal, citando que a última reunião conjunta em 

que trataram do mesmo tema, foi muito producente e esclarecedora. É apresentado o texto do 

MEM13/2021. Conselheiro Tiago coloca que talvez a Diretora Berenice vá solicitar uma solução conjunta 

com o Conselho em relação à contratação do Diretor Técnico do FAM, uma vez que não houve consenso 

entre os conselheiros para aprovar a contratação de um profissional de saúde não médico para o cargo, 

sem que haja um profissional médico no FAM para dar apoio técnico. Diretora Berenice e Petrucci são 

convidados a participar da reunião e Tatiane, nova Coordenadora de Saúde é apresentada aos conselheiros. 

Diretora Berenice passa a tratar das aposentadorias especiais citando especificamente o registro que 

consta na Ata 440 sobre os atrasos na liberação destas aposentadorias. Pergunta quem passou a 

informação de que havia uma dezena de processos parados. Conselheiro Sílvio relata que falou com Dr. 

Pierobom e foi informado que havia terceirização das perícias. Diretora Berenice solicita que se registre em 

ata que considera uma informação desta natureza muito grave e que é preciso explicar mais uma vez as 

funções do Diretor Técnico. Nem o Departamento de Previdência, nem o FAM possuem médicos em seus 

quadros para validar as perícias. O Diretor Técnico do FAM fazia o favor de assinar as perícias, avalizando-

as. Hoje há sete processos de aposentadorias especiais não concluídos e destaca que existem prazos a 

serem cumpridos na tramitação por determinação do TCE.  A terceirização das perícias é realizada sem 

nenhum contrato e sem licitação. A intenção é corrigir esta questão através de um processo licitatório, o 

que já deveria ter sido feito. Neste momento, o Dr. Ilton Torre, gentilmente, irá realizar as perícias dos sete 

processos das aposentadorias especiais, pelo valor de R$75,00 cada uma. Registra que há muita 

responsabilidade nas ações do PREVPEL e enfatiza que o Diretor Técnico do FAM não tem vínculo direto 

com as validações das aposentadorias. Conselheiro Sílvio pergunta quem analisa as perícias das 

aposentadorias especiais. Diretora Berenice informa que os processos chegam no PREVPEL oriundos da 

SARH – Secretaria de Administração e Recursos Humanos, do SANEP, da Câmara de Vereadores já com um 

parecer médico justificando a solicitação. O TCE exige que haja mais de uma perícia, assim o PREVPEL 

realiza a segunda perícia através da terceirização com o Dr. Torre. Dr. Neri, ex-Diretor Técnico, médico do 

trabalho, fazia uma gentileza ao Departamento de Previdência, assinando as perícias. Diretora Berenice 

aproveita o exemplo, para justificar a contratação de um profissional não médico para a Direção Técnica, 

ao fazer um comparativo do valor das sete perícias em R$ 525,00 com o salário do Diretor Técnico do FAM 

de R$ 4.000,00, reforçando a importância de contratação de um perfil gestor mais do que de um médico. 

Petrucci explica que a Diretora Berenice quer regularizar formalmente as perícias para as aposentadorias 

especiais através de processo licitatório. Até 2019 havia um volume muito grande de perícias e havia 

contratação informal para realizá-las, como os valores pagos eram muito abaixo do que determina a Lei 

8666/1993, não houve apontamento do TCE, o que ainda pode acontecer. A perícia para aposentadorias 

especiais envolve toda vida funcional do servidor, assim a SARH instrui o processo pois é quem tem acesso  
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a todas as informações. O órgão previdenciário apenas chancela a informação recebida e verifica os laudos 

anexados pela SARH. Petrucci coloca que a Diretora Berenice quer regularizar todas as perícias, não só para 

as aposentadorias especiais, quer criar uma regra interna e não correr riscos com o TCE. A maioria das 

solicitações de aposentadorias especiais são indeferidas e o servidor vai ao judiciário, aproximadamente 

50% têm êxito e quando finaliza o processo judicial o resultado não é vantajoso. Acredita que quando 

servidores se aperceberem destes resultados haverá uma redução na demanda. Afirma que não tem como 

ter acúmulo de processos de aposentadoria especial porque é uma exceção à regra. Aproveita para 

responder ao questionamento enviado pelo Conselho sobre os mandatos e o adiamento da data das 

eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento que estariam para ser realizadas em abril próximo 

em função da pandemia da COVID-19. Informa que foi elaborado um PL a ser encaminhado ao Executivo 

propondo a revogação do ART. 3º da Lei 6836/2020 que adiava a data das eleições, assim volta a valer o 

regramento antigo com a data das eleições na primeira quinzena de agosto próximo. Diretora Berenice 

informa que a Secretaria de Previdência está exigindo uma nova qualificação para os conselheiros, o que 

impediria a prorrogação dos atuais mandatos. Agosto é a data possível, mas se fará uma análise da situação 

da pandemia da COVID-19 na data proposta. Diretora Berenice passa a tratar dos temas do Memorando 

13/2021 enviado ao Conselho, entende a preocupação dos conselheiros com a falta da Coordenadora de 

Saúde e do Diretor Técnico do FAM, mas ressalta que foi também um período de grande aprendizagem e 

de mudanças importantes. Alguns paradigmas foram quebrados e houve avanços, por exemplo a criação da 

carteira virtual que já estará disponibilizada no Portal do Servidor a partir de 1º/04/2021. Relata que na 

entrevista para seleção de Coordenador de Saúde alertou que o momento era difícil, mas em um mês de 

trabalho da Tatiane já se avançou muito em várias questões. Presidente Sérgio pergunta à Tatiane como ela 

está avaliando o FAM neste momento e o que ela considera que pode ser feito para melhorá-lo, além de 

solicitar auxílio para elaborar o processo para contratação de uma auditoria. Tatiane relata sua formação 

em enfermagem e obstetrícia e sua experiência profissional, citando sua atuação na UNIMED POA onde 

implantou o serviço de medicina preventiva. Explica que as operadoras de saúde devem possuir um fundo 

de reserva para na hipótese de que todos os clientes adoeçam ao mesmo tempo, todos serem atendidos. O 

valor deste fundo é reduzido em torno de 50% com a criação de um programa de medicina preventiva. A 

medicina preventiva significa menos custos para a operadora. O programa foi um sucesso e ela fez vários 

cursos de formação para outras operadoras de saúde. Relata que teve acesso a um software que a ajudava 

a verificar as solicitações de atendimento dos clientes e a propor soluções. Trabalhou também na auditoria 

da UNIMED e considera que o sistema digital não é o mais importante para o trabalho do auditor, é 

necessário ter todas as informações para ser possível verificar problemas na checagem entre um processo e 

outro. Informa que é pós-graduada em Gestão em Saúde, uma bagagem importante para seu trabalho de 

gestora. Afirma que há alguma confusão entre a operacionalização e a gestão do trabalho médico. Em 

relação ao FAM, coloca que verificou que não há registro de muitos processos e que não é viável o 

conhecimento da operação de gestão do sistema estar concentrado em uma só pessoa. Na análise do FAM, 

relata que de início ficou muito preocupada porque não há protocolo dos processos e para o cálculo de 

honorários médicos, procedimentos hospitalares foram utilizadas diferentes tabelas.  Valores dos 

procedimentos são informados manualmente porque não há uma única tabela para que se inscreva os 

procedimentos realizados e automaticamente se relacione com a tabela CBHPM. Estima que com a nova 

metodologia haverá reclamação de médicos, porque alguns procedimentos terão valores alterados uma vez 

que haviam acordos particulares com médicos determinando valores diferentes da tabela para algumas 

cirurgias. Tatiane alega que o serviço público deve preservar seu caráter de impessoalidade e acordos 

particulares não devem ser feitos. Diretora Berenice coloca que situações excepcionais devem estar 

regradas legalmente, não são possíveis acordos caso a caso, acordados de forma particular. O PREVPEL está  
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ampliando o Edital de Credenciamento para outros profissionais, não médicos. Tatiane coloca que do ponto 

de vista prático, várias tabelas e acordos pessoais diferentes não serão mais realizados, o que acredita que 

causará desconforto aos médicos. Cita um problema com obstetras que não querem mais realizar partos 

pelo PREVPEL, para tanto, propõe verificar os valores do mercado para resolver a situação e não deixar 

servidoras desassistidas. Afirma que precisamos começar do zero, sistema digitalizado não é fundamental, 

mas auxilia muito, falou com a COINPEL para agilizar a implantação de sistema visando também o critério 

da transparência. Outro problema citado é o caso dos médicos anestesistas que estão sendo pagos pelo 

servidor por fora do FAM porque a classe dos médicos anestesistas não aceita os valores da tabela, 

consideram muito baixos. Em relação ao Diretor Técnico do FAM, particularmente, concorda com a 

Diretora Berenice sobre a dificuldade de contratar um médico para o cargo com perfil de gestor e também 

pelo baixo valor do salário. Sugere criar indicadores para avaliar os processos com o objetivo de enxergar 

melhor a situação geral e neste sentido um profissional com conhecimento em gestão e administração 

seria de grande ajuda. Diretora Berenice relata que contatou três médicos para o cargo de Diretor Técnico e 

cada um deles colocou como dificuldade trabalhar seis horas/dia em função do salário proposto. A 

disponibilidade deles variava de 1 a 2 horas/dia e em dias alternados. Coloca que se o Conselho considerar 

que o Diretor Técnico seja um médico, são estas as opções citadas. Tatiane informa que ainda não tratou 

das contas hospitalares porque não há registro do que foi acordado com os hospitais. Está buscando 

informações sobre os acordos para realizar um diagnóstico e ver o que pode ser melhorado, para depois 

contatar os hospitais. Diretora Berenice informa que dentro do planejamento do PREVPEL está previsto o 

lançamento de um Edital para credenciamento dos hospitais. Conselheiro Tiago questiona sobre a 

aquisição de órteses e próteses, onde o médico além de definir qual a prótese irá listar três fornecedores. O 

servidor paga 100% do valor da prótese, pergunta se o médico não informar as três empresas, o Instituto é 

que fará a pesquisa? Outra questão, no caso do pronto atendimento, há alguma avaliação da situação? Por 

fim, a Coordenadora de Saúde, como profissional que já atuou em auditoria e considerando que o FAM não 

tem nenhum médico em seu quadro funcional, seria possível realizar uma auditoria no FAM sem contar 

com um profissional médico? Tatiane responde que ainda não tratou das questões do pronto atendimento. 

Em relação às órteses e próteses, relata que o FAM não fazia nenhum orçamento, apenas solicitava ao 

hospital, e este enviava o orçamento de uma determinada empresa. Considera que o médico deve pontuar 

as empresas fornecedoras porque existem muitas especificidades, outros componentes exclusivos de 

outras áreas a serem adquiridos, além das órteses e próteses, aos quais o FAM não tem conhecimento 

técnico para avaliar. Acredita que o FAM não deve adquirir o de menor preço porque seria uma forma de 

ser corresponsável, caso haja algum problema. Como o servidor fará o financiamento, a responsabilidade 

técnica é do médico e do servidor na escolha entre os três orçamentos. Quanto ao processo de auditoria, 

cita seu exemplo de Coordenadora de Saúde, coordena a equipe e identifica problemas no processo e 

busca a melhoria do sistema, não foi contratada como auditora. Assim, acredita que o Diretor Técnico do 

FAM não será contratado para ser auditor e sim para gerenciar o Fundo, a auditoria necessita de muitas 

informações que envolvem diferentes especialidades em universo muito amplo. O médico auditor só se 

ocupa da auditoria, não há como atender a gestão e a coordenação. Conselheiro Tiago reitera a questão de 

não haver médico no FAM, não em relação à auditoria, mas na equipe, para acompanhamento do próprio 

funcionamento do Fundo. Tatiane pergunta como foi a experiência do Diretor Técnico ser médico e qual a 

importância no processo? Não dirá jamais que não é necessário ter um médico, mas cita que, sem 

generalizar a atitude, às vezes, pode até atrapalhar porque são comprometidos com seus pares e não 

querem se indispor contrapondo-os. Conselheira Tatiane cita a questão da auditoria como suporte ao FAM 

e pergunta o que a Coordenadora entende que seria prioridade a ser auditado para auxiliar o FAM? Em 

relação aos acordos individuais, acredita que foram realizados visando beneficiar servidores, possibilitando  
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o atendimento médico. Há corporativismo neste processo? Houve facilidades para alguns? Em relação à 

aposentadorias especiais, pergunta se é possível saber desde quando as sete aposentadorias estão 

pendentes de conclusão. Na hipótese do Diretor Técnico não ser um médico, pergunta se há concordância 

de que na auditoria é preciso que haja um médico para acompanhar o processo? Não seria o caso de ter 

este profissional no quadro de funcionários do FAM? Diretora Berenice informa que não há processos de 

aposentadorias especiais pendentes, os processos estão em andamento, cumprindo os prazos de acordo 

com o que determina o TCE e o lançamento do Edital para credenciamento de peritos irá resolver o 

processo legalmente. Petrucci acredita que a demora nas tramitações dos processos de aposentadorias 

especiais não decorre pelo atraso na perícia, mas sim pela exigência de extensa documentação das perícias 

ao longo do tempo de trabalho do servidor, há uma burocratização maior para o caso das especiais ao 

contrário das outras aposentadorias por tempo de contribuição. A Coordenadora de Saúde responde à 

Conselheira Tatiane que em relação aos acordos particulares com profissionais médicos, não quer entrar no 

mérito de avaliar com qual intenção foram feitos. Destaca, porém, que independentemente da melhor das 

intenções com que pudessem ter sido realizados, as prioridades devem ser a transparência e a 

impessoalidade das relações. Quanto à auditoria, considera que ou se cria um cargo para médico e 

enfermeiro auditor ou se procede com a contratação de uma auditoria externa. Contas a serem auditadas 

não podem ficar atreladas ao trabalho do Diretor Técnico do FAM, é inviável, devido a quantidade de 

trabalho a ser realizado. Para contratar uma auditoria externa temos que nos organizar, é preciso um 

diagnóstico da situação real do FAM para saber se o que foi acordado está sendo cumprido. Diretora 

Berenice coloca que não tem nenhuma dúvida de que o Dr. Neri sempre foi ético e que os acordos foram 

feitos para beneficiar os servidores, mas para o TCE não importa as boas intenções. Não há justificativa 

legal para se pagar a mais do que o valor determinado na tabela. O princípio da impessoalidade é a 

prioridade na gestão pública. Destaca novamente a questão da contratação do Diretor Técnico do FAM, 

comparando a situação ideal: um médico com perfil de gestor trabalhando 6h/dia com salário de R$ 

4.000,00 e a situação real e fática: um médico trabalhando 2h/dia em dias alternados na semana ou um 

profissional de saúde não médico com perfil gestor aceitando todas as condições oferecidas pelo FAM 

tanto na carga horária a ser cumprida como no valor do salário. Tatiane quer registrar que nos seus trinta 

dias de trabalho, sem Diretor Técnico, as funcionárias do Instituto se dedicaram muito, trabalharam e 

atenderam todos com muita eficiência. Foram respaldas pela Diretora Berenice e pela própria 

Coordenadora de Saúde que pode observar neste período que o trabalho técnico foi competente, com 

poucas reclamações e que não eram diretamente ligadas ao trabalho realizado. Afirma que se sente 

amparada pela Diretora Berenice para a resolução de suas dúvidas. Diretora Berenice coloca que está 

muito satisfeita com o trabalho da Coordenadora de Saúde Tatiane e relembra que quando candidata à 

Direção do Instituto, deixou claro na sabatina que iria fazer diferente. Conselheiro José se coloca à 

disposição para colaborar com a nova Coordenadora de Saúde e registra que gostou muito da apresentação 

feita e do método de trabalho proposto, principalmente em relação à transparência e a impessoalidade das 

ações a serem realizadas. Quanto ao Diretor Técnico, com o amparo legal existente, concorda que não seja 

médico. Em relação à auditoria, destaca que o custo de uma auditoria tem que gerar retorno financeiro, 

não pode o custo do sistema a ser criado ser maior que o resultado a ser obtido, para tanto precisamos 

definir critérios. Conselheira Carmem reforça o que foi dito pelo conselheiro José em relação às 

considerações da Coordenadora de Saúde Tatiane, foi demonstrado muito conhecimento, domínio das 

questões técnicas e método de trabalho bem definido. Considera que a contratação de Tatiane, com seu 

currículo, é mais um motivo para que o Diretor Técnico não seja necessariamente médico, pois este poderá 

contar com a experiência técnica da Coordenadora. Presidente Sérgio coloca que apreciou muito a 

explanação de Tatiane e afirma que o Conselho estará sempre à disposição para trabalharmos juntos na  
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busca de melhores benefícios aos servidores. Faremos novos encontros para juntos definirmos os critérios 

para contratação de auditoria. Tatiane diz que também sempre está à disposição para colaborar e quanto à 

auditoria, vai depender das informações que tivermos e como conselheiro José já explicitou, é preciso 

avaliar a relação custo/benefício e o diagnóstico é o próximo passo para efetivamente definirmos o 

queremos. Presidente Sérgio coloca que o Conselho está aguardando informações sobre a empresa de 

auditoria externa do IPASEM de Novo Hamburgo. A ideia é contatar as empresas auditoras que 

participaram do processo licitatório naquele Instituto para saber o que necessitam como suporte técnico 

para realizar os trabalhos de auditoria. Vamos agendar um encontro e a participação da Coordenadora de 

Saúde será muito importante.  Presidente Berenice diz estar satisfeita com a reunião e de estar sempre em 

contato com Conselho e acredita que o caminho será uma auditoria externa. Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos, declarando que consta na página 101 do Livro de Atas o anexo: planilhas com informações 

financeiras e contábeis referentes ao mês de janeiro de 2021 e o MEM 13/2021 PREVPEL. 
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ATA 442 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros Rodrigo, que está 

em período de férias de até 15 de abril e Presidente Sérgio que participará de uma formação na SMED. 

Conselheiro José informa que contatou sua colega auditora sobre a viabilidade de participar de uma 

reunião do Conselho para relatar sua experiência e ela se colocou disponível e sugeriu que fossem 

elaboradas algumas questões com as dúvidas existentes sobre a contratação de uma empresa de auditoria. 

Conselheira Carmem informa que recebeu da Direção do Instituto via e-mail as informações financeiras e 

operacionais referentes ao mês de fevereiro passado e o Cálculo Atuarial 2021 e destaca que já recebemos 

as informações financeiras e operacionais do mês de janeiro e ainda não houve análise. Conselheiro Tiago 

coloca que ainda não tivemos reunião conjunta com o Conselho Fiscal para melhor analisarmos os dados. 

Conselheiro José coloca que gostou muito da explanação da nova Coordenadora de Saúde Tatiane e todos 

os conselheiros presentes concordaram com a afirmação. Conselheiro Robson considerou muito 

importante o relato feito pela Coordenadora de Saúde sobre os acordos particulares com médicos, feitos 

caso a caso e sem registro dos valores. Conselheiro Tiago considera que a Coordenadora de Saúde Tatiane 

demonstrou conhecimento e boa vontade de organizar os processos e o sistema de operacionalização do 

FAM. Em relação aos novos documentos enviados pelo PREVPEL pergunta qual será a decisão do Conselho 

e lembra que quando do recebimento das planilhas de janeiro, foi colocado na ATA 441, que aguardaríamos 

a reunião conjunta com o Conselho Fiscal. Pergunta se definiremos que a próxima reunião seja com o 

Conselho Fiscal para análise de todos os documentos recebidos ou olharemos neste momento. Conselheira 

Carmem propõe que seja em conjunto com o Conselho Fiscal e que todos os documentos recebidos estão 

disponíveis no grupo de trabalho do Conselho no aplicativo WhatsApp para análise e considerações. 

Conselheiro Tiago acredita que teremos uma análise mais precisa dos dados em relação ao ano decorrido 

com a pandemia e o Conselho Fiscal poderá elaborar uma avaliação que ajude o Conselho a obter uma 

melhor compreensão. Destaca que entrará em contato com a Conselheira Rosângela para saber da 

disponibilidade de participação do Conselho Fiscal na próxima reunião do Conselho Deliberativo. 

Conselheiro Sílvio informa que contatará o funcionário do IPASEM, que está em férias neste momento, para 

agendar a reunião com a empresa auditora do Instituto e com as outras empresas que participaram da 

licitação. Conselheiro Tiago coloca que podemos deixar pré-agendada a reunião com o Conselho Fiscal e 

assim que obtiver uma resposta da Conselheira Rosângela avisará os conselheiros. Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  107 

ATA 443 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, reuniram-

se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros Paulo e Rodrigo, esse último 

está em período de férias até 15 de abril. Presente na reunião Conselheiro Cláudio, do Conselho Fiscal, para 

que juntos possamos analisar os últimos demonstrativos financeiros e o Cálculo Atuarial enviados pelo 

PREVPEL. Conselheiro Cláudio inicia sua fala destacando a mudança ocorrida com a separação da receita e 

despesa da taxa de administração que antes não era demonstrada na contabilidade. Assim, com a 

separação, obtém-se um saldo financeiro com um aporte mensal em torno de 140 mil reais e que agora 

serão repassados, a soma destes recursos, ao final do ano, poderá ser utilizada com a autorização do 

Conselho Deliberativo. Em análise a planilha Receita e Despesa FAM – jan. e fev. 2021, constata-se um 

superávit em torno de 400.000,00 reais, mantendo-se o superávit do ano de 2020 com saldo superior a R$ 

5.000.000,00.  Presidente Sérgio avalia que a partir da vigência da nova IN a partir de 1º de abril passado, 

em alguns meses poderemos verificar se na prática haverá aumento da receita. Conselheiro Cláudio passa a 

análise da planilha Valores repassados ao PREVPEL pela Adm. Direta – jan. e fev. 2021, verifica-se que está 

tudo correto, parcelamentos estão sendo pagos sem problemas. Na planilha Receita e Despesa Grupo 

Financeiro, Previdenciário e Despesas Administrativas, verifica-se um déficit de R$ 8.641.399,00 no 

Financeiro, com saldo de R$ 400.000,00, um superávit de R$ 8.381.896,00 no Previdenciário, com saldo de 

R$ 271.000.000,00 e evidencia-se a importância da separação das Despesas Administrativas para quem 

analisa os dados, tornando as informações mais claras. Conselheiro Cláudio se dispõe a elaborar um 

comparativo dos últimos anos com os dados recebidos para melhor avaliação de todos e pergunta se há 

alguma questão a ser pautada. Todos os presentes concordam que não há dúvidas e que seria muito 

importante a comparação dos dados. Conselheiro Tiago coloca que a explanação do Conselheiro Cláudio foi 

ótima e pergunta sobre a avaliação do Cálculo Atuarial. Conselheiro Cláudio relata que está retornando às 

suas atividades no trabalho neste momento e que ainda não houve tempo hábil para estudar o Cálculo 

Atuarial enviado pelo PREVPEL. Propõe discutirmos na próxima semana para que não se faça uma análise 

superficial. Conselheira Tatiane destaca que o Conselho talvez já tenha uma agenda marcada na próxima 

semana com as empresas de auditoria e pergunta se há uma data limite para o parecer do Conselho sobre 

o Cálculo Atuarial. Conselheiro Tiago acredita que o prazo é grande e não estaríamos com urgência para 

analisar o Cálculo Atuarial. Conselheiro Sílvio coloca que está aguardando as informações sobre as 

empresas de auditoria médica a serem enviadas pelo IPASEM. Presidente Sérgio coloca ao Conselheiro 

Cláudio que de acordo com a sua disponibilidade podemos agendar a data do próximo encontro. 

Conselheiro Cláudio destaca que teremos uma boa oportunidade para realizarmos uma análise técnica do 

Cálculo Atuarial, considerando os impactos da reforma da Previdência e que está disponível para uma nova 

reunião a partir do dia 20 de abril próximo. Presidente Sérgio informa que fica agendada para o dia 20 de 

abril próximo o encontro com o Conselheiro Cláudio para análise do Cálculo Atuarial.  Conselheira Carmem 

relata que de acordo com o áudio do funcionário do IPASEM, postado no grupo do aplicativo WhatsApp do 

Conselho Deliberativo pelo Conselheiro Sílvio, o contrato com a empresa de auditoria médica do IPASEM 

está terminando e está sendo elaborado o Termo de Referência para lançamento de nova licitação e os 

documentos serão enviados ao Conselho. Conselheiro Sílvio informa que está aguardando o e-mail do 

IPASEM com o contrato e os nomes das empresas de auditoria médica entre hoje e amanhã. Pergunta se 

pode agendar para a próxima reunião do Conselho o encontro com membros das empresas de auditoria, 

caso haja disponibilidade. Todos os presentes concordam com o agendamento. Conselheiro Tiago destaca 

que devemos contatar a nova Coordenadora de Saúde Tatiane para que participe da reunião com as  
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empresas de auditoria assim que a data for confirmada. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira 

Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 444 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros Carmem e Rodrigo, 

esse último está em período de férias até 15 de abril. Conselheiro Tiago inicia leitura do documento 

enviado pelo IPASEM-NH referente ao contrato que possui com a CH ASSESSORIA EMPRESARIAL E 

FINANCEIRA LTDA., responsável pela auditoria médica e administrativa do fundo de assistência médica, o 

qual pode servir de base para o Fundo de Assistência Médica (FAM) do PREVPEL, caso em algum momento 

queira uma contratação deste tipo de serviço via licitação. Procedida leitura, passa-se à discussão sobre 

problemas trazidos pela conselheira Tatiane, onde via Sindicato (SIMP) recebeu reclamação de duas 

servidoras/usuárias do FAM (ANA LÚCIA SILVEIRA e CÉLIA FERREIRA) que já se utilizavam de sessões de 

fisioterapia e lhes foi apontada a necessidade de continuidade deste tipo de tratamento/recuperação. 

Ocorre que ambas relataram já terem completado as 60 sessões e, ao encaminharem a documentação 

solicitando prorrogação, perícia do FAM, aduzem problemas como burocracia, demora de resposta do 

Instituto, inclusive para agendamento. Segundo a servidora citada, ANA LÚCIA SILVEIRA, dentista, 

portadora de doença ocupacional, recentemente foi submetida à perícia do Instituto e na oportunidade foi 

informada que depois de 60 sessões, além de ser submetida à perícia do PREVPEL, em se confirmando a 

prorrogação, também será exigido, a cada nova prorrogação de 20 sessões, 2 (dois) laudos médicos de 

especialistas distintos. Logo, isto sendo de fato adotado, o Conselho entende como prejudicial ao servidor 

(a) e consequentemente atingirá seus dependentes, haja vista que terá de se utilizar das 2 (duas) consultas 

clínicas, as quais têm direito ao mês, somente para este fim, fato este observado pelo conselheiro Sérgio. 

Conselheiro José pontua que, não obstante, ainda há o fato de dificuldades em se conseguir 

agendar/marcar uma consulta rapidamente com especialistas. Conselheiro Tiago afirma que não há tal 

exigência (requisitos) prevista em IN. Sendo assim, conselheira Tatiane propõe que se envie um 

Memorando à Diretora Presidente Berenice Nunes solicitando informações e maiores esclarecimentos 

quanto ao exposto, o que foi aceito por todos. Conselheiro Silvio informa que obteve retorno quanto à 

confirmação de participação na próxima reunião do Conselho, dia 20/04/21, dos representantes da CH 

ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, identificados como Elena e Dr. Alex. Portanto, fica adiada 

para dia 27/04/21 a reunião com o Conselho Fiscal. Conselheiro Tiago lembra que no Memorando a ser 

enviado à Diretora Presidente Berenice, também se registre o convite à Coordenadora de Saúde do FAM, 

Tatiane Fuhrmann, para estar presente na referida reunião. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheiro 

Tiago, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos declarando que 

consta na página 109 do Livro de Atas os anexos: contrato IPASEN – NH com a CH ASSESSORIA 

EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA. e memorando à Direção do PREVPEL solicitando informações sobre as 

perícias do FAM para liberação de sessões de fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

ATA 445 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, a Coordenadora de Saúde do FAM, Tatiane 

Fuhrmann e os representantes da CH ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA., empresa responsável 

pela auditoria médica e administrativa do fundo de assistência médica do IPASEM-NH, a saber, médico 

auditor Dr. Alex Schwarzbach, Enfermeira Auditora Helena Steffen e Enfermeira Administrativa Clair 

Adams. Dr. Alex inicia a apresentação perguntando aos conselheiros qual o objetivo da auditoria a ser 

contratada, como funciona a prestação de serviços do FAM e sua rotina. Cita que a primeira abordagem 

deve contemplar um diagnóstico de como são prestados os serviços. Relata a importância de estabelecer 

regras técnicas aos hospitais e que mesmo nessa situação, às vezes não são cumpridas. Exemplifica o 

trabalho da empresa em Nova Prata, com a montagem de um plano de trabalho de acordo com as 

necessidades e práticas daquele Instituto. Explica que a auditoria tem 3 fases: pericial, análise de despesas 

e custos com tratamentos e autorização de procedimentos; concorrencial, acompanhamento dos 

procedimentos dentro do hospital e posterior, revisão de contas, análise de materiais, medicamentos e 

honorários médicos. Questiona qual a situação de Pelotas para saber qual o melhor serviço oferecer. Cita 

que trabalham com negociação com os prestadores de serviços. Considera que os planos de saúde são 

complementares e que o Conselho vai determinar os critérios da cobertura e a auditoria também auxilia 

nessa questão. A Coordenadora de Saúde do FAM, Tatiane, informa que há um sistema de informática- 

SIFAM com dados que permitem elaborar um diagnóstico, mas cita que não existem os contratos e os 

acordos em vigência com hospitais e médicos. Helena pergunta sobre o cálculo atuarial e se há uma reserva 

técnica e para quantos meses. Presidente Sérgio informa que não há cálculo atuarial para o FAM e a 

reserva existente foi gerada em função da pandemia e acredita que seja para um ano. Helena destaca a 

demanda reprimida que virá pós pandemia. Conselheiro Sílvio explica que nossa legislação se baseia em 

Instruções Normativas trimestrais. Tatiane informa que a reserva técnica gira em torno de sete milhões de 

reais em função da pandemia. Dr. Alex conclui através das informações da Coordenadora de Saúde que não 

há conhecimento em que bases foram estabelecidas as tabelas e os serviços prestados. Tatiane relata que o 

FAM não cobre órteses e próteses, há o financiamento e o pagamento através de desconto mensal do 

servidor. Anteriormente o próprio hospital elaborava os orçamentos e havia reclamação dos servidores em 

relação aos altos valores dos materiais. Hoje o FAM faz a pesquisa e o orçamento e o médico e o servidor 

decidem qual a melhor opção. Cita também que além de não saber o que foi acordado com os hospitais e 

outros prestadores de serviço, há acordos pessoais realizados com médicos. Acredita que só com o 

conhecimento de todos os contratos poderá ser feita auditoria. Outro item importante é a categorização 

dos serviços para saber o que realmente é oferecido ao paciente. Dr. Alex considera fundamentais as 

observações de Tatiane pois sem conhecimento não há auditoria. É importante abrir novas negociações 

com os prestadores de serviços. Tatiane coloca que é provável que os hospitais também não tenham os 

contratos. Como nunca houve contestação, passou a ser a regra esse procedimento. Considera 

constrangedor perguntar ao diretor do hospital qual o acordo feito com o FAM. Dr. Alex acredita que a 

auditoria deveria estar junto para negociar. A negociação é a forma possível de mudar. Tatiane coloca que 

o fato de estar há apenas dois meses no cargo é um bom argumento para justificar as negociações, 

principalmente negociar com os hospitais, seria o ponto de partida. Dr. Alex coloca que seria bom 

aproveitar o momento político administrativo para estabelecer repactuações. Considerar que os 

prestadores de serviços são parceiros do FAM e que iremos pagar a todos de forma igualitária. Tatiane cita 

a situação dos anestesistas que se negam a executar procedimentos com valores factíveis, seria importante 

negociar com eles. Afirma que não sabemos o tamanho do nosso problema por falta de conhecimento para  
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poder otimizar os serviços oferecidos. Dr. Alex coloca que se deve pactuar e detalhar para não haver 

distorções. Cita que o conhecimento e a organização permitiram incluir procedimentos de alta 

complexidade no IPASEM. Tatiane relata que laboratórios solicitam reajustes, mas não há tabela de valores. 

Presidente Sérgio pergunta o que seria considerado uma reserva técnica ideal. Helena responde que sem 

considerar a pandemia, acredita que o ideal seria atender de 10 a 12 meses para que caso haja diminuição 

da receita possa ser um tempo possível para se recompor e reestruturar. Tatiane cita o desejo de 

posteriormente implantar um projeto de medicina preventiva após o conhecimento da situação real. Dr. 

Alex coloca que é preciso pensar mais amplamente, identificar os problemas, negociar, comprar brigas e 

fazer alianças e pergunta ao Conselho como gostaria de trabalhar. Conselheiro José coloca que antes dessa 

reunião achava que seria uma auditoria de revisão, mas agora com conhecimento da situação, de não 

termos contratos, deveríamos auditar desde o início. Precisamos saber qual o objeto da licitação para a 

contratação de empresa de auditoria. Não é o Conselho que sugere o modelo, o PREVPEL deve propor e o 

Conselho analisa e contribuir. Ressalta que o custo de uma auditoria deve ter reflexo na diminuição de 

despesas. Devemos escolher juntos o melhor modelo para realizar a contratação da auditoria diante da 

situação atual do FAM. Destaca o excelente trabalho da Coordenadora de Saúde Tatiane e a empresa CH 

ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA. sobre como explanou a forma como trabalha. Conselheiro 

Tiago agradece a presença e a explanação dos convidados e esclarece o funcionamento das Instruções 

Normativas que se adaptam trimestralmente à situação do FAM. Há um teto de R$ 4.275,00 para 

internação de 15 dias e a partir daí os custos são financiados ao servidor. Atualmente há um universo de 

quase 15 mil usuários (servidores e seus dependentes). Relata que somos uma estrutura grande e quando 

ocorre a cobrança de valores muito elevados de medicamentos utilizados em procedimentos hospitalares, 

esses são percebidos apenas pelo bom senso, não por termos parâmetros já fixados. Há também casos de 

estruturas distintas de hotelaria com os mesmos valores a serem pagos. Acredita que devemos ter uma 

estrutura minimamente organizada para que seja possível realizar uma auditoria. Dr. Alex coloca que 

considera muito bom o sistema de Instruções Normativas porque agiliza e acompanha a realidade. 

Conselheiro José pergunta se o Instituto realizou credenciamento dos hospitais. Tatiane relata que não há 

credenciamento formal dos hospitais, laboratórios e clínicas, existem os acordos. Está em elaboração um 

novo edital para credenciamento de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Helena pergunta 

se é possível uma visita presencial para conhecer o Instituto. Tatiane informa que hoje o Instituto está 

trabalhando com 20% de funcionários no modo presencial, mas que falará com a Direção para discutir e 

definir a possibilidade de receber a visita da empresa de auditoria. Presidente Sérgio coloca que hoje é a 

primeira conversa sobre o assunto da auditoria fora do Conselho e está muito interessante, mas acredita 

que devemos conversar mais para aproveitarmos melhor a visita da empresa ao Instituto. Dr. Alex propõe 

enviar uma documentação com as fases para negociação e gestão de contratos e credenciamento, 

pontuando o que é cada processo e seus objetivos. Cita a auditoria pedagógica, concorrencial, que educa o 

prestador de serviço. A presença do auditor garante a manutenção da qualidade da prestação de serviço. 

Presidente Sérgio agradece a boa vontade da empresa de participar da reunião. Os representantes da 

empresa se retiram da reunião. Tatiane avalia que qualquer empresa que se candidate à auditoria terá o 

discurso apresentado pela CH ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA. porque têm expertise. 

Considera que a auditoria não necessita ser permanente e que o principal foco a ser trabalhado são os 

acordos com os prestadores de serviços e as negociações. Acredita que um enfermeiro auditor no FAM, 

junto à administração de contas, seria muito bom e eficiente. A partir da elaboração dos contratos e suas 

definições e com treinamento dos funcionários, a auditoria de revisão poderia ser realizada pela própria 

administração. Conselheiro José reitera que precisamos definir o objeto da licitação para a contratação da 

auditoria. Tatiane destaca o argumento do Conselheiro José quando afirmou que o investimento em uma  
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auditoria deve resultar em benefícios. Coloca que deveríamos priorizar as negociações com os hospitais e 

seus procedimentos, priorizar ações por áreas. Conselheiro Tiago considera prioridade a organização do 

FAM, negociação e definição de procedimentos e que o contrato com a empresa de auditoria não precisa 

ser permanente. Conselheira Tatiane concorda com as colocações de todos e considera o investimento do 

Instituto em uma auditoria com tempo determinado como uma benfeitoria aos servidores. Conselheiro 

Paulo coloca que o mais importante é criar um padrão para os fornecedores e estruturar os contratos com 

os prestadores de serviços. Sem a clareza do contrato há dificuldade de fiscalização. Renegociação é uma 

forma eficiente de conseguir resultados, porém os critérios devem ser definidos igualmente para todos 

para que sejamos justos. Tatiane relata que há um mês passou a vigorar a nova lei das licitações de 

contratos públicos e segundo o Assessor Jurídico Petrucci há permissões para contratações com regras mais 

facilitadas e que talvez se encaixem na situação de uma contratação de auditoria. Presidente Sérgio encerra 

a reunião agradecendo a presença da Coordenadora de Saúde Tatiane pela disponibilidade de tempo para 

participar da reunião e reforça a disposição do Conselho em ajudar a fazer o que é melhor para os 

servidores. Tatiane agradece a oportunidade e a iniciativa e corrobora com a mesma ideia de que o 

servidor é a razão do FAM existir. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 
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ATA 446 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes Conselheiros Rodrigo e José. 

Presente também Conselheiro Cláudio Viana, do Conselho Fiscal para realizar a análise conjunta do Cálculo 

Atuarial. Antes do início da apresentação do Conselheiro Cláudio, Presidente Sérgio relata que recebeu uma 

solicitação da Diretora Administrativa do PREVPEL, Lorena, para que todos os conselheiros assinassem a IN. 

Sérgio ponderou que o Conselho não havia recebido a versão finalizada com as modificações e que nunca 

houve o procedimento de assinatura dos conselheiros em INs. Lorena propôs que apenas o Presidente 

assine. Conselheiro Robson propõe que aprovemos em Ata a concordância com a assinatura do Presidente 

do Conselho para respaldar a IN. Todos concordam com a proposta. Conselheiro Cláudio antes de passar a 

análise do Cálculo Atuarial apresenta os dados comparativos dos anos de 2018/2019 e 2020 dos balanços 

orçamentários do Grupo Previdenciário, Grupo Financeiro e do FAM. Em relação ao GP constata-se valor 

significativo na melhoria do resultado positivo receita/despesa; no GF aumento da receita de 2018/2019 e 

redução de 2019/2020. Na soma dos dois grupos continua o déficit em todos os anos. Em relação ao FAM, 

temos em 2018 resultado negativo com recuperação em 2019 e em 2020 um superávit em função da 

pandemia, Conselheiro Tiago destaca a tendência de diminuição do déficit do Grupo Financeiro que possui 

mais inativos e pensionistas do que ativos e que antes da reforma da Previdência não contribuíam, 

passando a contribuir com 14% àqueles que recebem acima de um salário mínimo nacional. Conselheiro 

Robson pondera que desde a promulgação da nova lei o déficit está aumentando. Presidente Sérgio 

concorda que o déficit esteja aumentando, mas com a nova lei da Previdência, a receita aumentou e 

diminuiu o déficit, porém proporcionalmente há o aumento no número de inativos e pensionistas. 

Conselheiro Paulo destaca que a mudança na regra das pensões que reduziu o valor de 100% para 60% irá 

contribuir para diminuir o déficit. Conselheiro Cláudio passa a análise do documento do Cálculo Atuarial e 

destaca a informação que os dados que baseiam o Cálculo Atuarial não são precisos. Conselheiro Tiago cita 

a página 34 do documento que revela as inconsistências dos dados principalmente o tempo de serviço 

anterior ao ingresso do servidor na Prefeitura onde foram usadas premissas demográficas nacionais. 

Conselheiro Cláudio pretende verificar as projeções do Cálculo Atuarial de 15 anos atrás para analisar as 

projeções e o que realmente aconteceu com o objetivo de entender o desvio ocorrido. No Grupo 

Previdenciário, patrimônio de R$ 292.454.676,57, para o Cálculo Atuarial já foi considerada a reforma da 

Previdência. Na análise de fluxo de caixa, apuração do resultado do crescimento e superávit ao longo do 

tempo em um cenário até 2095. Interessante observar ganhos do mercado onde a rentabilidade aumenta 

proporcionalmente. No Grupo Financeiro destaca que a existência do déficit foi causada em função de uma 

má gestão do Executivo onde não foram feitos os pagamentos. A segregação de massas gerou um aumento 

no Fundo. Esse erro de gestão, não arcar com o pagamento das contribuições gerou esse déficit. A dívida 

foi crescendo ano a ano com parcelamentos e reparcelamentos. Considera importante analisar com 

racionalidade a questão. Conselheiro Paulo destaca que este Fundo de quase trezentos milhões se for 

consumido, a rentabilidade desaparece e em um primeiro momento resolve o problema e depois causará 

muitos mais. Conselheiro Cláudio demonstra preocupação com a falta de saúde financeira e coloca que é 

preciso cortar o déficit e realizar uma análise sensível dos dados com cautela e conhecimento. Devido à má 

gestão do Executivo, no passado, são poucos os ativos para pagar grande número de inativos e 

pensionistas. Conselheiro Paulo coloca que o momento do corte na segregação gerou esta situação, se o 

corte tivesse sido feito, por exemplo, em 1990 o equilíbrio estaria mantido. Presidente Sérgio coloca que a 

escolha do ano de 2008 foi feita em função de buscar zerar a dívida de oitenta e sete milhões. Conselheiro 

Cláudio coloca que a projeção de quantitativos de servidores e aposentados e pensionistas do Grupo  
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Financeiro mostra que o déficit começa a cair a partir do ano de 2032 até a completa extinção do grupo. Na 

análise do fluxo de caixa até 2035 o déficit vai crescer e a partir daí começa a redução. Conselheiro Paulo 

destaca que daqui a dez anos a receita cai quase 40%, mas a despesa aumenta 50%. Presidente Sérgio 

coloca que quem ganha até um salário mínimo não contribui. Conselheiro Cláudio supõe que possam ter 

considerado as aposentarias que ocorrerão este ano. Conselheiro Cláudio encerra sua apresentação. 

Conselheiro Tiago informa que os outros membros do Conselho Fiscal, Rosângela e Renato o contataram e 

solicitaram participar de uma reunião com o Conselho Deliberativo para apresentar seus pareceres sobre o 

Cálculo Atuarial. O Conselho concorda que haja apresentação dos pareceres dos outros membros do 

Conselho Fiscal na próxima reunião conjunta. A pauta passa a ser a versão final da IN. Presidente Sérgio faz 

a leitura do documento e todos os conselheiros concordam que o texto está formatado com todos os itens 

sugeridos e aprovados pelo Conselho. Conselheiro Tiago faz a leitura do MEM14/2021 enviado pelo 

PREVPEL em resposta aos questionamentos sobre o procedimento para autorizar sessões de fisioterapia. 

Conselheira Tatiane pergunta sobre a validade da IN, se ela não foi publicada, se não foi assinada, os 

servidores estão sem acesso as novas regras. Presidente Sérgio coloca que o artigo da IN que trata das 

sessões de fisioterapia não foi modificado. Conselheira Tatiane considera que há problemas com as clínicas 

de fisioterapia e os servidores estão arcando com estes problemas. O Instituto não pode exigir laudos que 

dificultem ou impeçam o acesso dos servidores que verdadeiramente necessitam das sessões de 

fisioterapia para melhorar sua condição de saúde. Questiona o período de tempo de retorno da resposta ao 

servidor. Conselheiro Tiago relata que recebeu um telefonema da fisioterapeuta Daniela Meggiato 

reclamando que seus pacientes estão tendo dificuldades com Instituto porque há uma demora para dar 

resposta às solicitações de sessões de fisioterapia. Conselheiro Tiago explicou à Daniela que quem 

determina o tratamento com fisioterapia é o médico e quem solicita ao FAM é o servidor, que ela não teria 

como exigir e prescrever mais sessões. Daniela relatou que trabalha diretamente com o médico Lothar 

Dobke, ortopedista e traumatologista, que é quem elabora os laudos para seus pacientes e que foi ao FAM 

e não foi atendida. Em contato com a Coordenadora de Saúde Tatiane, Conselheiro Tiago foi informado que 

há como provar as respostas dadas por e-mail à Daniela sobre os seus questionamentos. Conselheiro Tiago 

coloca que a IN está em vigor desde 1º de abril passado e a publicação deveria estar disponível 

independentemente de não ter sido alterado o artigo que trata das sessões de fisioterapia. Em relação à 

resposta do Instituto, citando as consultas bônus para serem usadas em consultas aos especialistas na 

obtenção de laudos, acredita que não é a solução adequada pois além da dificuldade de conseguir 

agendamento, as consultas podem já ter sido utilizadas. Considera que a IN não prevê apresentação de 

laudo de especialista para os casos de sessões de fisioterapia. Presidente Sérgio coloca que a situação é 

difícil pois temos que resolver a má fé de algumas clínicas sem prejudicar os servidores que possuem real 

necessidade de atendimento. Conselheira Carmem, pergunta como avaliar a real necessidade das sessões 

sem o laudo dos médicos especialistas. Sugere estudar e detalhar este problema quando da elaboração de 

uma nova IN. Presidente Sérgio concorda que seja possível estudar um detalhamento em uma nova In 

discutindo o tema com a Direção do PREVPEL e a Coordenadora de Saúde do FAM. Conselheiro Tiago 

destaca que a Coordenadora de Saúde Tatiane alertou para a situação de que todos os pacientes da 

fisioterapeuta Daniela Meggiato possuíam os laudos médicos do Dr. Lothar Dobke. Conselheira Tatiane 

propõe que para evitar modificar a IN agora e o servidor não precisar utilizar as consultas do mês deve-se 

cumprir o que determina a IN em seu Art.4º § 3º A autorização de mais de 60 (sessenta) sessões de 

fisioterapia dentro de um período de 12 (doze) meses dependerá de demonstração da necessidade 

mediante perícia médica a cargo do FAM. Pede que seja enviado documento ao PREVPEL em resposta ao 

MEM14/2021 destacando que na IN não há exigência de laudos médicos de especialistas quando for 

necessário solicitar mais de 60 sessões de fisioterapia dentro do período de um ano, somente a exigência  
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da perícia médica do FAM. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 113 do 

Livro de Atas, MEM14/2021 do PREVPEL em resposta aos questionamentos do Conselho Deliberativo sobre 

o procedimento para autorizar sessões  de fisioterapia e documento deste Conselho ao PREVPEL em 

resposta ao MEM 14/2021. 
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ATA 447 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, em pauta análise do MEM nº 17/2021, 

enviado pela Direção do PREVPEL que trata da nomeação do Diretor Técnico do FAM. Conselheiro José 

propõe que o Conselho ouça os potenciais candidatos com perfil profissional que não seja o de médico ao 

cargo de Direção Técnica do FAM, pois cabe ao Conselho a avaliação e aprovação dos nomes. Conselheiro 

Tiago destaca que o entendimento é que o FAM deve ter um médico no seu quadro de funcionários como 

suporte, independentemente de ser ocupante de cargo de Diretor Técnico. Conselheira Carmem concorda 

com a proposta do conselheiro José de ouvir os possíveis candidatos e avaliar suas propostas, pois não 

temos candidatos médicos interessados no cargo. Conselheira Tatiane coloca que continuamos com o 

mesmo problema, a situação não mudou, a proposta da Direção do PREVPEL é a mesma. Considera que não 

há a possibilidade de não ter um médico no FAM responsável pela parte de saúde do Fundo. Conselheiro 

Rodrigo cita a reunião passada com a presença da Coordenadora de Saúde Tatiane que falou da 

possibilidade de contratação de enfermeiro auditor para trabalhar junto aos hospitais. Concorda que o 

Diretor Técnico não seja um médico, mas é necessário um médico no corpo técnico do FAM para dar mais 

tranquilidade. Conselheiro Tiago cita ofício do Conselho enviado à Direção do PREVPEL em 02/03/2021 

informando que não há consenso entre os conselheiros para aceitar que o Diretor Técnico do FAM não seja 

médico. Diz o texto: “O impasse se dá em função de não existir uma estrutura na área médica que possa 

dar apoio ao trabalho do Diretor Técnico sendo um profissional de saúde não médico. O Conselho 

considera que a existência de uma auditoria seria importante suporte e resolveria a dificuldade apontada. ” 

A situação não mudou. Coloca que o cargo de Diretor Técnico está ligado diretamente à contratação de 

auditoria, o que possibilitaria que o cargo fosse ocupado por profissional não médico. Conselheiro José 

informa que o auditor não pode questionar o ato médico, sua atribuição é verificar se o regramento 

acordado está sendo cumprido ou não. O problema do FAM é não ter regramento e concorda que a 

auditoria é importante para organizar contratos, negociar pactuações e estabelecer regras. Na sua rotina 

de auditor não há discussão sobre o ato médico e destaca, por exemplo, que quem decide questões de 

gestão no FAM é o próprio Conselho Deliberativo, cita o caso das sessões de fisioterapia. Conselheiro Tiago 

destaca a fragilidade do FAM, sem contratos, que não permite verificações e impede também as cobranças. 

Conselheiro Robson ressalta a importância da auditoria, mas é um processo longo. Propõe que se crie duas 

frentes, ouvir os potenciais candidatos ao cargo de Diretor Técnico e buscar efetivar a contratação da 

auditoria. Conselheiro Sílvio considera importante ter um médico no FAM e efetivar contratos legais. 

Conselheiro Sérgio ressalta a dificuldade de contratação de médicos para o cargo, mas também considera 

preocupante não ter médico no FAM. Se mostra preocupado com a Direção do PREVPEL que não está 

demonstrando a devida importância a contratação da auditoria. Propõe que o Conselho convide a Direção 

do Instituto para participar de uma reunião e destaque esta importância e solicite prioridade e agilidade 

nos trâmites para a contratação de uma empresa auditora. Concorda que o Diretor Técnico seja profissional 

não médico desde que haja auditoria. Conselheiro José concorda com o convite à Diretora Berenice para 

participar de uma reunião com o Conselho onde se poderá explicitar a importância e a urgência da 

contratação de uma auditoria. Destaca que organização e negociação devem ser as prioridades da 

auditoria. Conselheiro Tiago destaca que a Coordenadora de Saúde Tatiane informou sobre aprovação de 

nova lei de licitações e que consultaria a Assessoria Jurídica do PREVPEL para ver qual a modalidade de 

licitação para contratar auditoria. Conselheira Tatiane destaca que os contratos realizados caso a caso 

foram  
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feitos para beneficiar servidores. O regramento a ser elaborado deve beneficiar servidores e médicos. 

Ressalta a importância de ter médicos na elaboração das regras e concorda com a reunião com a Direção 

do Instituto para esclarecer a importância da auditoria. Conselheiro Sérgio coloca que irá convidar a 

Diretora, a Coordenadora de Saúde e o Assessor Jurídico para participarem da próxima reunião com o 

objetivo de solicitar agilidade na contratação da auditoria a fim de organizar os procedimentos e os 

regramentos do FAM. Conselheiro Tiago destaca que o cargo de Diretor Técnico, a organização e os 

regramentos do FAM estão atrelados. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e 

digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 

116 do Livro de Atas, MEM nº 17/2021 do PREVPEL que trata da nomeação do Diretor Técnico do FAM. 
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ATA 448 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, presentes também a Diretora do PREVPEL 

Berenice, a Coordenadora de Saúde Tatiane, o Assessor Jurídico Petrucci e a Diretora de RH Fernanda.  

Presidente Sérgio inicia a reunião relatando que após encontro com empresa de auditoria e diante do 

recebimento do MEM nº17/2021 do PREVPEL, solicitando uma posição sobre a contratação do Diretor 

Técnico do FAM, foi acordado convidar a Diretora-Presidente do PREVPEL e sua equipe para participarem 

da reunião do Conselho e solicitar um envolvimento efetivo da Direção do Instituto na contratação de uma 

auditoria, o que permitiria nomear um profissional não médico para a Direção Técnica do FAM, uma vez 

que a empresa de auditoria daria o suporte necessário. Diretora Berenice considera que são duas questões 

diferentes. Uma é a contratação de uma auditoria o que exige que se tenha regramentos claros e a outra é 

o FAM não ter um médico no quadro de funcionários. Afirma, com segurança, que atualmente não está 

fazendo falta um médico na estrutura do FAM. Coloca que a Coordenadora de Saúde Tatiane, com seu 

perfil de gestora e conhecimento técnico na área de saúde tem atendido todas as demandas. Cita a 

apuração feita pela Coordenadora de Saúde que constatou que desde 2017 não é cobrado de ninguém as 

consultas excedentes as duas que são permitidas pela norma. Há casos de 10 consultas/mês sem cobrança 

das consultas excedentes. Destaca que acredita que as pessoas que utilizaram mais de duas consultas 

devam ter realmente necessitado, porém é preciso fazer uma reflexão. Desde que assumiu a Direção do 

Instituto percebeu que não é necessário que o Diretor Técnico seja um médico, e sim, um gestor. Coloca 

que o primeiro argumento do Conselho para não aceitar a nomeação de um profissional não médico para 

Diretor Técnico seria a falta de perito para realizar as aposentadorias, agora o segundo argumento do 

Conselho é a contratação de uma auditoria. Afirma que não tem nenhum nome para indicar ao cargo de 

Diretor Técnico, havia um nome no início do ano, mas agora não há mais o interesse da pessoa no cargo. 

Destaca que a Coordenadora de Saúde Tatiane está se apropriando das informações e devido a demanda 

para organizar os processos mais as interfaces com credenciados está gerando um grande volume de 

trabalho, daí a necessidade de nomear o Diretor Técnico o mais breve possível. Diante disso resolveu 

interpelar o Conselho e solicitar mais uma vez que se agilize a contratação do Diretor Técnico para reforçar 

a equipe de trabalho. De qualquer forma, independentemente da auditoria, as contas estão sendo 

analisadas e os processos e fluxos estão sendo organizados. Acredita na auditoria, quer e precisa ser feita, 

mas antes é necessário que o FAM esteja organizado e o Diretor Técnico seria mais uma pessoa para ajudar 

nesse processo. Além de tudo, constata que é necessário tratar de questões bem específicas como a classe 

dos médicos anestesistas e obstetras. O Instituto tem tratado todas as ações com austeridade. Cita o caso 

de duas clínicas de fisioterapia que em plena pandemia apresentaram um volume de atendimento de 40 

pessoas/dia, o que gera um alerta que faz com que analisem com muito cuidado esses casos. Coloca sua 

preocupação com o período pós-pandemia que irá gerar maior atendimento à demanda reprimida, para 

tanto é preciso organização e um fundo robusto. Petrucci coloca que em 2001 foi incluída a Coordenação 

de Perícias na legislação do FAM como atribuição do Diretor Técnico. Coordenar, não realizar as perícias. 

Acredita que vem desta questão a confusão porque naquele momento o Diretor Técnico era um médico. 

Não houve questionamento sobre essa coordenação ser feita por não médico. Devido às dificuldades para 

contratar um médico como Diretor Técnico foi desenvolvido um raciocínio para resolver o problema sem 

alterar a lei. Assim foi proposto um profissional não médico, mas da área da saúde para o cargo de Direção 

Técnica do FAM, sendo que as perícias seguiriam terceirizadas. Destaca que com alteração na legislação, 

retirando o auxílio doença das responsabilidades do PREVPEL e transferindo para o Executivo, o Instituto 

agora tem a atribuição das perícias para aposentadorias por invalidez onde há uma análise pericial do  
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processo elaborado previamente pela Prefeitura, o que deve ser feito por um médico do trabalho que pode 

ser terceirizado pelo PREVPEL. Assim, também é o procedimento com as aposentadorias especiais. Se o 

Diretor Técnico for analisar os processos das aposentadorias, ele terá que ser médico do trabalho, o que 

cria mais uma dificuldade. A cargo exclusivamente do PREVPEL está a inscrição de dependente maior 

incapaz, onde deverá ser realizada perícia médica. Interpreta que o número de perícias no FAM não é 

relevante devido a forma como se apresentam. Petrucci conclui que o Diretor Técnico não precisa ser 

médico porque não faz perícia, coordena; perícia é uma atividade residual; o valor pago para terceirizar as 

perícias é menor que o valor do salário do Diretor Técnico, que já é baixo, e por fim, se o Diretor Técnico for 

médico para realizar as perícias, deverá ser médico do trabalho. Presidente Sérgio destaca que a 

preocupação do Conselho não é com as perícias, mas com a existência de um médico no quadro do FAM 

para tratar de questões sobre procedimentos médicos e hospitalares e outras atividades cotidianas do 

FAM. Serviços oferecidos pelo Fundo que às vezes exigem necessária análise de um médico. Conselheiro 

Tiago considera que há um equívoco, desde o primeiro momento que o Conselho entendeu que legalmente 

o Diretor Técnico não precisa ser médico, não houve contestação. Há a posição de alguns conselheiros que 

citaram as perícias como problema. Em reuniões anteriores, as informações de Petrucci foram claras e não 

houve mais questionamentos. O entendimento do Conselho é que deve ter médico no FAM, qualquer 

plano de saúde privado tem médicos e enfermeiros para auditar, fundos de saúde públicos também 

contam com médicos para verificar os processos. O FAM atende quinze mil pessoas e é o único que não há 

um médico no seu quadro ou de forma contratada (empresa auditora). Reconhece as qualidades excelentes 

da Coordenadora de Saúde Tatiane, mas ela não é médica. Daí surge a necessidade de contratação de uma 

auditoria que complemente a falta de médico no quadro do FAM. Cita as várias tarefas realizadas por uma 

auditoria como organização e negociação de processos e contratos, além da fiscalização “in loco” dos 

hospitais, laboratórios e clínicas. Conselheira Tatiane reconhece o trabalho realizado pelo FAM e pela 

Coordenador de Saúde quanto à agilidade e à qualidade, mas destaca que o questionamento do Conselho é 

a necessidade de um médico no FAM. Reforça que não é novidade o debate no Conselho sobre a 

contratação de uma auditoria. Na reunião com a empresa auditora ficou muito clara a importância de ter 

médico no FAM, assim poderia se contratar uma auditoria não por um longo prazo, talvez por um período 

de doze meses, renováveis ou não. A pergunta que se faz é qual o procedimento jurídico para a contratação 

de uma empresa de auditoria. Diretora Berenice coloca que não havia compreendido que o Conselho não 

tinha restrições à contratação de um profissional não médico para o cargo de Diretor Técnico. Conselheira 

Carmem considera que talvez a resposta enviada ao PREVPEL com essa informação não tenha sido clara e 

apresenta o documento enviado em 02/03/2021 cujo texto informa que não há consenso entre os 

conselheiros para aceitar que o Diretor Técnico do FAM não seja médico, pois “O impasse se dá em função 

de não existir uma estrutura na área médica que possa dar apoio ao trabalho do Diretor Técnico sendo um 

profissional de saúde não médico. O Conselho considera que a existência de uma auditoria seria importante 

suporte e resolveria a dificuldade apontada. ” Conselheiro José destaca que na prática o problema continua 

porque atrelar a necessidade de ter médico na estrutura do FAM inviabiliza qualquer contratação de 

profissional não médico para Diretor Técnico do FAM. Coloca também que não há como auditoria 

questionar ato médico, é um processo complexo. Coordenadora de Saúde Tatiane considera que talvez seja 

mais eficiente contratar uma consultoria para organizar os acordos médicos e hospitalares para então 

realizar uma auditoria administrativa, sem a necessidade de um médico. Concorda que não há como 

questionar o ato médico e é muito difícil a análise em campo. Coloca que o que foi oferecido pela empresa 

de auditoria na reunião é o cotidiano de todas as empresas que tratam com este tema. Acredita que pode 

ser realizada uma consultoria local e por etapas, negociação, acordos, depois análise das contas e 

cumprimento dos acordos, e então passar a outras etapas e a tomada de decisão. Afirma que se sente 

muito confortável de relatar ao Conselho as situações enfrentadas porque se diz parceira em busca do  



 

 

120 

melhor para o FAM. Vê os médicos também como parceiros para que possam oferecer o melhor 

atendimento aos usuários do FAM. Está tentado criar critérios para organizar os processos. Em relação às 

consultas excedentes já ocorridas, não serão cobradas, mas a partir desse mês passam a ser cobradas. Em 

relação às fisioterapias, foi modificado o processo, o segundo atendimento não será considerado uma 

consulta, mas uma avaliação. Está sempre preocupada com o usuário que precisa de atendimento e 

procurando oferecer benefícios para ele. Relata que em relação aos pronto-atendimentos e as diferentes 

taxas cobradas no momento do atendimento, buscou contato com os três hospitais, São Francisco, 

PRONTOCOR e Miguel Piltcher para oferecer como pagamento o novo valor da consulta e eliminar as taxas. 

PRONTOCOR e Miguel Piltcher aceitaram a proposta e não irão cobrar mais as taxas de atendimento, o 

Hospital São Francisco não deu retorno e, portanto, irá glosar as taxas para que haja atendimento 

igualitário. Conselheiro José, considera interessante a proposta de consultoria para agilizar a organização 

dos processos do FAM. É imprescindível que se tenha regramentos para poder realizar as glosas. 

Coordenadora de Saúde Tatiane coloca que o valor para contratação de consultoria é mais baixo e pela lei 

de licitações o processo é mais ágil. Petrucci destaca que o principal é definir o objeto para a contratação 

de auditoria ou consultoria com licitação ou dispensa. Diretora Berenice coloca que as falas do conselheiro 

José e da Coordenadora de Saúde Tatiane esclarecem que uma auditoria não vai resolver todos os 

problemas, mas são conquistas diárias na busca de qualificar o FAM. Informa que há indicação pela Prefeita 

do nome da Coordenadora de Saúde Tatiane para ocupar o cargo de Diretora Técnica. Conselheiro José, e 

conselheira Carmem aprovam o nome. Conselheiro Tiago considera o nome ótimo, mas alerta que para o 

Conselho é preciso que haja a auditoria para suporte ao Diretor Técnico porque o FAM não tem médico. 

Conselheiro José informa que médico auditor “in loco” não tem como abarcar todas as especificidades 

médicas. A normativa é mais importante porque o resto é administrativo. Questiona se com o nome de 

Tatiane sem impedimentos para a Direção Técnica e o compromisso de realizar a auditoria está resolvido o 

impasse. Diretora Berenice considera importante resolver esse impasse para avançarmos. Conselheira 

Tatiane coloca que se fosse apenas uma discussão de nome não haveria problema, existe preocupação com 

a licitação e os limites orçamentários para realizar a contratação da empresa auditora. Considera ótima a 

indicação do nome de Tatiane, mas o aporte que será dado pela auditoria será um ajuda para o FAM. 

Gostaria que fosse definida a questão prática para a contratação da auditoria. Diretora Berenice propõe 

contratar uma auditoria e a longo prazo criar um cargo de médico no FAM. Conselheiro Sérgio se diz feliz 

com as falas de Berenice e de Tatiane pois demonstram interesse na contratação da auditoria, mas além 

das orientações técnicas dadas por Petrucci queria um comprometimento da Direção do Instituto com a 

efetiva contratação de empresa de auditoria. Diretora Berenice coloca que não é de agora a necessidade de 

uma auditoria e confirma o comprometimento do Instituto. Conselheira Carmem questiona quem irá 

definir o objeto da contratação da empresa auditora que é a parte mais importante da licitação. 

Conselheiro José questiona se na atual situação não seria mais producente aprovar o nome de Tatiane 

como Diretora Técnica e concordar com a sinalização de contratação de auditoria pelo Instituto. 

Conselheiro Robson propõe colocar em votação a proposta do conselheiro José. Petrucci coloca que a 

formalidade da contratação é a mesma, tem que definir e detalhar o objeto da licitação. Conselheiro Tiago 

coloca que a preocupação é determinar o objeto e contratar um serviço externo que não é do Instituto 

para dar suporte e organização inicial para o FAM, que tenha atuação permanente e fiscalização “in loco”. 

Presidente Sérgio propõe que a tomada de decisão em relação ao Diretor Técnico seja feita na próxima 

reunião. Conselheira Tatiane pergunta se a Direção do Instituto tem clareza quanto ao objeto da 

contratação. Diretora Berenice afirma que sim, tem clareza e informa que recebeu no ano passado uma 

proposta de consultoria que auxilia a criação de tabelas próprias e as negociações com hospitais.  Relata 

que neste momento está tendo um conhecimento mais detalhado do que é o FAM e o salto de qualidade 

que está conseguindo em seus serviços. As mudanças trouxeram uma releitura do FAM. Conselheiro Tiago  
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relatou ainda na presença da Diretora do PREVPEL, acompanhada de equipe do Instituto, o caso da 

servidora Ana Amália Campelo Kellemann, matrícula 7827, Guarda Municipal, cuja filha (dependente) 

Luana Kellemann Pereira realizou um procedimento ambulatorial em hospital (endoscopia digestiva alta), 

com custo de 80% do servidor (consignado em folha) e cobertura de 20% do FAM. Além do desconto 

cabível acima citado, também ocorreu desconto relativo a uma polipectomia que posteriormente ficou 

comprovado que não foi realizada, logo o desconto foi indevido. A servidora em questão, além de ter sido 

prejudicada financeiramente, foi através de sua busca e fiscalização que conseguiu os documentos 

comprobatórios da não realização do procedimento junto ao Complexo Hospitalar Clinicanp, onde também 

teve de arcar com despesas de impressão. Conselheiro Tiago informa que a servidora o procurou para 

auxiliá-la, mas que também entrou em contato com o FAM enviando toda a documentação, solicitando 

ressarcimento. O conselheiro agradeceu o empenho da Coordenadora de Saúde Tatiane na verificação e 

resolução do problema que explicou que a servidora será ressarcida no dia 27 de maio do corrente, de 

acordo com informação da contabilidade do Instituto, através de crédito em conta. Conselheiro Tiago 

destaca que mesmo sendo apontado tal ressarcimento, num universo onde os servidores já ganham baixos 

salários, ter um desconto indevido de R$ 380,80 pode comprometer seriamente a sobrevivência de uma 

família e, no caso em tela, receber somente no fim do mês é muito prejudicial. Propõe que o Conselho 

Deliberativo defina que em casos onde forem comprovados descontos indevidos dos servidores, que se 

restitua com crédito em conta até dia 15, assim como é a prática na Administração Direta da Prefeitura, o 

que se chama em algumas vezes também de “folha suplementar”. A proposta é colocada em votação e 

todos conselheiros aprovam por unanimidade, ficando definido o envio de memorando à Diretora do 

PREVPEL para que, além do ressarcimento da servidora em questão, todos os demais casos em que couber 

se proceda tal devolução até dia 15 do mês.  Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei 

e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na 

página 118 do Livro de Atas, documento enviado à Direção do PREVPEL informando deliberação do 

Conselho sobre ressarcimento de pagamentos indevidos. 
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ATA 449 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Paulo. A pauta da 

reunião é a indicação do PREVPEL do nome da atual Coordenadora de Saúde, Tatiane Furhmann, para 

assumir o cargo de Diretora Técnica do FAM. Conselheira Tatiane coloca que na reunião passada o 

Conselho explicitou à Direção do PREVPEL a necessidade de contratação de uma consultoria, com os 

devidos critérios e necessidades. Considerou importante a fala da Diretora Berenice e seu 

comprometimento de no futuro realizar concurso público para ter um médico no quadro de funcionários 

do FAM. Destaca que em relação ao nome da Tatiane, já há conhecimento de como ela trabalha e suas 

qualidades. Diante desses fatos ela aprova o nome de Tatiane para o cargo de Diretora Técnica do FAM. 

Conselheiro José coloca que Tatiane como Coordenadora de Saúde se mostrou muito eficiente e agiu de 

acordo com às necessidades prioritárias do FAM. Conselheira Carmem elogia a forma eficiente do trabalho 

de Tatiane e o fato de já estar tendo conhecimento da situação do FAM e buscando soluções rápidas e 

eficientes a credenciam ainda mais para o cargo de Diretora Técnica. Conselheiro Tiago reforça a 

necessidade do FAM, como fundo de assistência médica, assim como todos os planos de saúde, possuir um 

médico no seu quadro. Parabeniza a Coordenadora de Saúde pela rapidez e eficiência com que detectou os 

problemas do FAM. Coloca que o Conselho conseguiu explicitar à Direção do PREVPEL a necessidade da 

contratação de uma consultoria e garantir seu comprometimento em fazê-lo. Considera um avanço a 

garantia de buscar a realização de um concurso público para efetivar um médico como funcionário do FAM 

e está tranquilo com a proposta do nome de Tatiane, mesmo não sendo médica, por todo trabalho 

apresentado e por suas ideias para melhorar o FAM. Conselheiro Rodrigo coloca que não mudou sua 

posição anterior, só aceitaria que o Diretor Técnico não seja um médico se já houvesse um no FAM para dar 

suporte ao trabalho. Destaca que a questão não é pessoal, mas considera que a presença de um médico é 

fundamental, portanto vota contra o nome proposto. Conselheiro Robson considera o nome de Tatiane 

bastante adequado, é uma boa indicação e confia na palavra da Direção do PREVPEL quanto à realização de 

uma auditoria. Aprova o nome de Tatiane. Conselheiro Sílvio coloca que é um retrocesso o FAM não ter um 

médico para ter o suporte que é necessário. Vota contra o nome proposto. Conselheiro Sérgio considera 

que no momento a capacidade de gestão do FAM é o mais importante. Concorda que o FAM precisa ter um 

médico e acredita no compromisso da Diretora Berenice em relação à empresa de auditoria, destaca que vê 

Tatiane com uma excelente capacidade de gestão e fica tranquilo com a futura contratação de empresa de 

auditoria com médico. Aprova o nome de Tatiane para o cargo de Diretora Técnica. Conselheiro Tiago 

coloca que entende a fala do conselheiro Rodrigo que gostaria de ter uma empresa de auditoria já 

contratada e com médico para poder aceitar que o cargo de Diretor Técnico seja ocupado por um 

profissional não médico, porém relata que na ata da reunião passada ficou registrado o comprometimento 

da Direção do PREVPEL e a deliberação do Conselho de que a contratação de auditoria e elaboração de um 

projeto de lei para efetivar um médico no FAM, seriam condicionantes para aceitar um profissional não 

médico na Direção Técnica do FAM. Hoje a pauta é a aprovação do nome de Tatiane e dentro do cenário 

atual, aprova o nome. Resultado da votação: aprovado o nome de Tatiane Furhmann com seis votos 

favoráveis, dois votos contra e uma ausência. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, 

lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na 

página 122 do Livro de Atas, documento enviado à Direção do PREVPEL informando a aprovação do nome 

de Tatiane Furhmann para o cargo de Diretora Técnica do FAM. 
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ATA 450 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico 

meet.google.com, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes conselheiros 

Sérgio e José. A reunião é presidida pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, conselheiro Rodrigo e 

inicia com a leitura do MEM nº18/2021 enviado pela Direção do PREVPEL justificando que em função de 

condicionantes contáveis não foi possível atender a deliberação do Conselho para que todos os casos em 

que for comprovado o desconto indevido dos servidores por pagamento de procedimento médico não 

realizado, o crédito seja restituído até o dia 15 do mês, conforme prática da administração direta. 

Conselheiro Tiago destaca o caso da servidora que foi responsável por descobrir o erro e provar o 

pagamento indevido. Coloca que o Instituto não precisaria receber o estorno do valor pago indevidamente 

para fazer o ressarcimento à servidora. Considera grave o fato da servidora ter o desconto em folha por 

algo não feito pelo credenciado, além de ter arcado também com as custas dos documentos (impressões) 

acerca do exame/procedimento. Propõe solicitar informações ao Conselho Fiscal sobre a prática usual de 

realização de ressarcimentos de valores descontados indevidamente e às respectivas datas. Se o valor a ser 

ressarcido deve necessariamente ser devolvido na data de pagamento das folhas salariais ou não. 

Conselheiro Rodrigo concorda com a sugestão de consultar o Conselho Fiscal, mas propõe que haja a 

participação na reunião do Conselho Deliberativo para que se possa sanar quaisquer dúvidas. Cita o 

exemplo do SANEP que quando ocorre algum desconto indevido, o ressarcimento do valor ao servidor é 

sempre realizado até o dia 10 do mês. É feito o crédito na conta do servidor e no próximo contracheque 

aparece o valor apenas como registro contábil. Conselheira Tatiane entende que devemos solicitar as 

informações por e-mail ao Conselho Fiscal e ao mesmo tempo convidá-los para participar de uma reunião, 

caso haja a necessidade de maior compreensão do tema, que é técnico e tem suas especificidades. Coloca 

que é preciso humanizar a visão sobre as dificuldades dos servidores e buscar agir de uma forma mais ágil e 

eficiente. Conselheiro Sílvio relata que recebeu uma consulta de uma servidora, Loraine Garcia Viegas, que 

foi internada para realizar um parto de risco e que contestou os valores da sua dívida com o FAM e está 

aguardando uma resposta e não consegue receber as informações. Solicita que o Conselho peça as 

informações sobre os valores das despesas hospitalares e de honorários médicos ao Instituto. Nada mais 

havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por todos, declarando que consta na página 123 do Livro de ATAS documento enviado ao 

Conselho Fiscal com convite para participar da próxima reunião e documento enviado à Direção do 

PREVPEL solicitando informações sobre as despesas médicas e hospitalares da servidora Loraine Garcia 

Viegas. 
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ATA 451 

No primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico 

meet.google.com, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL e os membros do 

Conselho Fiscal, Cláudio Viana, Renato Abreu e Rosângela Mendes convidados a participar da reunião para 

explicar, através de seus conhecimentos técnicos, como se processa legalmente a devolução de valores 

descontados indevidamente dos usuários do FAM. Conselheiro Rodrigo coloca que a devolver o valor da 

cobrança indevida somente junto à data da folha de pagamento traz prejuízo ao servidor, para que isso não 

ocorra o Conselho Deliberativo quer definir uma data limite no mês. Pergunta se há algum impedimento 

legal que não permita a adoção dessa proposta. Conselheiro Tiago reforça o questionamento do 

conselheiro Rodrigo e relata o caso específico da servidora que foi cobrada por procedimento não realizado 

e foi informada que os valores seriam devolvidos somente na próxima folha de pagamento. Conselheiro 

Renato coloca que sabe de vários casos como esse e considera que esta situação se repetirá por muito 

tempo e o faz pensar que às vezes não é por acaso que ocorrem tantos erros nas cobranças de 

procedimentos médicos e hospitalares. Pede ao Conselho Deliberativo que exija a presença permanente de 

uma auditoria nos hospitais e nos atendimentos médicos. Conselheira Tatiane destaca o caso citado pelo 

conselheiro Tiago, onde houve um erro que foi reconhecido pelo profissional e o PREVPEL não conseguia 

ressarcir à servidora em função de questão contábil. Pergunta como a administração direta consegue 

realizar o pagamento fora da data da folha de pagamento e qual a questão contábil específica que impede 

o PREVPEL de realizar o ressarcimento da mesma maneira que a administração direta. Conselheiro Cláudio 

considera que a situação é simples, mas precisaria saber de mais detalhes, como quando houve a retenção 

dos valores e a cobrança a maior. Embora o hospital tenha cometido o erro, o PREVPEL é que está no 

centro da questão. Na administração direta, usa-se a folha suplementar, se a administração do PREVPEL 

não quiser utilizar a folha suplementar poderia fazer um empenho e ressarcir a servidora. O PREVPEL tem 

um passivo com o médico que cobrou indevidamente e não pode usar recursos do PREVPEL para realizar o 

ressarcimento. No ajuste contábil, no momento de pagar o hospital, retira-se o valor a maior. Não 

considera que pagar sempre junto à data da folha de pagamento seja uma regra e acredita que a questão é 

mais jurídica do que de contabilidade. Se o argumento for não utilizar recursos do PREVPEL para pagar 

dívida do hospital com a servidora, o PREVPEL deveria intermediar a situação buscando agilizar a devolução 

dos valores cobrados indevidamente. Conselheira Rosângela coloca que a contabilidade pública deveria ter 

uma única forma de agir. Conselheiro Robson pergunta se há ilegalidade do PREVPEL pagar com recursos 

próprios uma dívida do hospital. Conselheiro Cláudio informa que se há um pagamento recorrente, acredita 

que não há problema, se não, pode haver apontamento pelo Tribunal de Contas. Conselheiro Rodrigo 

coloca que o usuário do FAM não tem contrato com nenhum prestador de serviço de atendimento à saúde, 

ele busca atendimento em locais credenciados com o FAM. Destaca que quem faz o desconto na folha de 

pagamento é o FAM e é também quem realiza os contratos com os prestadores dos serviços, portanto cabe 

ao FAM ressarcir a servidora o mais breve possível sem que haja necessidade do médico que recebeu o 

valor indevido ter feito a devolução. O FAM tem que cobrar do médico, mas não pode esperar um mês para 

realizar o ressarcimento porque é sua a responsabilidade. Conselheira Tatiane coloca que o Instituto é que 

tem relação com hospitais e médicos, a questão é como realizar o ressarcimento de forma mais rápida e 

sem prejudicar os servidores. Logo que haja comprovação de erro na cobrança, deveria ser devolvido 

imediatamente. A maioria dos servidores não têm recursos para arcar com prejuízos de qualquer monta. O 

SIMP apoia os servidores oferecendo assessoria jurídica, caso seja necessário. Conselheiro Sílvio reforça a 

necessidade de uma auditoria para evitar que esses casos aconteçam.  Conselheiro Cláudio coloca que 

contabilmente não há problema em pagar imediatamente. Destaca que a única questão é o uso dos  
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recursos do PREVPEL para pagamento de dívida de médicos em que há apontamento pelo Tribunal de 

Contas. Conselheiro José coloca sua preocupação na verificação dos gastos hospitalares e o valor limite de 

cobertura fixado pelo FAM. Coloca que pode estar ocorrendo gastos menores que o valor limite 

determinado, sendo cobrado o valor máximo e ninguém sabe avaliar porque não há conferência. Os 

pacientes têm direito de receber o relato dos procedimentos realizados. Conselheiro Paulo pergunta quem 

atesta o recebimento do serviço autorizando o pagamento não sabe se o serviço foi prestado ou não. Não 

há revisão e confirmação se o serviço foi prestado, mas há pagamento. Conselheiro Cláudio coloca que o 

serviço é pago por uma nota fiscal, não há confirmação do recebimento do serviço. Conselheiro Tiago 

coloca que o valor limite de cobertura do FAM é só em caso de internação. No caso da servidora não houve 

internação, não houve uso do valor limite, pois foi um exame. O médico recebeu seus honorários e 

descreveu o procedimento que consta no documento da Clinicamp. São discriminados, procedimento 

médico e gastos hospitalares. O servidor assina o documento confirmando as ações realizadas e é enviado 

ao Instituto para pagamento. Quando há internação, se os gastos estiverem dentro do valor limite de 

cobertura, muito dificilmente haverá a conferência por parte dos servidores. Informa ao Conselho Fiscal 

que vai ser contratada uma auditoria, que houve comprometimento da Diretora Presidente Berenice. 

Conselheira Rosângela destaca que no caso citado, a servidora já foi ressarcida no dia 27 de maio passado. 

A preocupação agora é que não se repita casos como esse que prejudicam o servidor e propõe que haja um 

regulamento. Conselheiro Cláudio destaca que a relação de consumo se dá entre servidor e o PREVPEL e 

entre o PREVPEL e os prestadores de serviço, talvez fosse possível delimitar a relação do servidor com o 

PREVPEL e não com os prestadores de serviço para que o PREVPEL seja responsabilizado por quaisquer 

próximos ressarcimentos. Presidente Sérgio destaca que é preocupante porque não há fiscalização do FAM 

para verificação dos procedimentos. Agradece a presença dos membros do Conselho Fiscal e reforça que 

todos estão buscando o melhor para os servidores e para o FAM. Conselheiro Tiago propõe consultar a 

assessoria jurídica para encaminhar a solução para o problema, relatar a posição do Conselho Fiscal, que 

considera legal o ressarcimento em data fora da folha de pagamento. Apontar a inexistência da relação 

contratual entre o servidor e o prestador de serviços e sim entre o FAM e o prestador de serviços. 

Presidente Sérgio informa que ocorrerá o 3º Workshop online – Região SUL sobre certificações RPPS e há 

vagas para se algum conselheiro quiser participar.  Conselheiro Sílvio diz que irá participar. Conselheira 

Carmem apresenta as planilhas do PPA/PREVPEL enviadas pela Direção do Instituto para análise e 

aprovação. Foram aprovadas por unanimidade. Presidente Sérgio lê ofício da Prefeita sobre a instituição do 

Regime de Previdência Complementar. Conselheiro Paulo coloca que serão poucos os funcionários que 

poderão aderir ao Regime de Previdência Complementar, a legislação obriga a sua criação e a Prefeitura 

terá que contratar uma instituição privada para administrá-lo. Conselheira Tatiane propõe que se discuta 

esse tema na próxima reunião porque há uma análise mais detalhada a ser feita.  Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos.  
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ATA 452 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Em pauta a análise do ofício do Gabinete 

da Prefeita nº125/2021 sobre o posicionamento do Conselho em relação ao Regime de Previdência 

Complementar, em especial a solicitação sobre a conveniência de incluir na lei que instituir o RPC, a 

participação de servidores pelo regime CLT, dos ocupantes de cargo em comissão e dos servidores que 

percebem remuneração dentro do limite dos benefícios do RGPS. Conselheiro Paulo informa que a partir da 

leitura do Guia de Previdência Complementar ficou claro que o RPC é para atender somente a servidores 

efetivos. Conselheiro Tiago coloca que o problema é solicitar a deliberação do Conselho sobre uma 

intenção do Executivo para quando for elaborar o projeto de lei. A solicitação extrapola o texto da 

Constituição porque não é possível facultar a ocupantes de cargo comissionado e a servidores do regime 

celetista da Prefeitura o RPC. O texto constitucional determina que o RPC atenderá somente a servidores 

do Regime Próprio de Previdência. Conselheiro Paulo entende que a Prefeitura está fazendo uma consulta 

para depois elaborar o PL e para tanto pede a opinião do Conselho. Acredita que sem o PL não há como 

realizar um debate mais consistente, há muitas situações para detalhar de acordo com a legislação que 

trata do RPC. O assunto é muito amplo, portanto, para o Conselho opinar é necessário ter uma proposta 

para analisar. Conselheira Tatiane coloca que há uma ilegalidade em incluir outros servidores que não os do 

regime próprio. O Conselho não pode respaldar uma ilegalidade, coloca que é contra o apoio do Conselho a 

uma proposta ilegal. Conselheiro Paulo coloca que os que ganham abaixo do limite dos benefícios do RGPS 

poderiam ser beneficiados, mas somente os servidores públicos titulares de cargo efetivo. Presidente 

Sérgio propõe que o Conselho elabore uma resposta ao ofício recebido. Conselheiro José pergunta se mais 

pessoas participassem do RPC não seria melhor para a saúde financeira do plano, uma vez que o Município 

não contribuiria. Conselheiro Paulo coloca que a legislação não prevê esse caso, a ideia é complementar os 

regimes próprios de previdência. Não cabe outros servidores. Informa que na legislação do RPC há duas 

entidades: entidades fechadas, que já existem para servidores de regime próprio e entidades abertas, que 

talvez todos possam participar, mas não há regulamentação. Conselheiro José coloca que está em dúvida se 

a inclusão de outros servidores não geraria um benefício econômico para o plano uma vez que está claro 

que o Município não contribuirá para os servidores que não forem do regime próprio. Pode ser esta a 

intenção da proposta. Entende as dúvidas levantadas pelo Conselho e lembra que existe uma comissão na 

Prefeitura tratando desse assunto e provavelmente não enviariam uma proposta ilegal. Após as 

argumentações dos demais conselheiros entende, então, que o município poderá explicar melhor essa 

situação sobre a atribuição do Conselho legislar em relação ao que determina o Art. 40 §14 da EC 103/2019 

e assim sanar as dúvidas do Conselho para dar continuidade ao processo. Conselheiro Paulo coloca que 

disponibilizará os documentos que tratam da criação do RPC. Conselheira Tatiane registra que como 

representante do SIMP não concorda com a ilegalidade da proposta. Passadas discussões acerca do ofício 

da Prefeita sobre o Regime de Previdência Complementar, o Conselho entende que a proposta extrapola o 

texto constitucional, que há ilegalidade do Município em querer legislar sobre facultar a participação de 

ocupantes de cargos em comissão e detentores de emprego público ao referido Regime, pois a própria EC 

103/2019 determina: Art. 40 §14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão por lei 

de iniciativa do respectivo Poder Executivo, Regime de Previdência Complementar para servidores públicos 

ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social para o valor das aposentadorias e das pensões em Regime Próprio de Previdência Social, ressalvado o 

disposto no § 16. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). Diante de tal identificação, o 

Conselho enviará documento solicitando maiores esclarecimentos e informações ao Executivo nesse  
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sentido. Além disso, também frisará que não compete ao Conselho discutir sobre servidores vinculados ao 

Regime Geral de Previdência Social (ocupantes de cargos em comissão e detentores de emprego público). 

Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 126 do Livro de Atas, ofício resposta 

ao OF.125/2021DAO do gabinete da Prefeita com as considerações do Conselho em relação ao RPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  128 

ATA 453 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes conselheiros Sílvio e Robson 

porque estão participando do workshop sobre gestão do RPPS. Na pauta da reunião constava 

esclarecimentos por parte do PREVPEL em relação ao memorando enviado à Direção do Instituto sobre o 

ressarcimento das cobranças indevidas aos usuários do FAM. A Diretora Berenice solicitou que a 

explanação seja presencial, no formato online, no dia 22 de junho próximo. Nada mais havendo a declarar, 

eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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ATA 454 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico 

meet.google.com, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, participaram também 

da reunião a Diretora Presidente Berenice, a Diretora Técnica do FAM, Tatiane e a contadora Genessi para 

explanar sobre os procedimentos em relação a devoluções aos servidores de valores cobrados 

indevidamente. Diretora Técnica Tatiane cita a demanda realizada através do conselheiro Tiago sobre a 

cobrança indevida de uma servidora de procedimento não realizado, causada por erro do hospital que 

acabou beneficiando o médico. Depois disso, mais dois servidores questionaram cobranças indevidas com 

casos idênticos. Coloca que não há como agir proativamente nesses casos porque não há como prevenir 

estes erros, não é possível solicitar o laudo médico junto com a cobrança para verificação se houve algum 

erro. Os servidores são os que podem identificar esses erros, sendo os principais auditores. Diretora 

Técnica Tatiane informa que estão trabalhando em várias frentes para beneficiar os servidores. Cita o caso 

de dentista em que o servidor não sabia que a profissional era conveniada com o FAM. O servidor havia 

pago os honorários com cartão de crédito e depois o valor foi estornado e a profissional dentista parcelou o 

valor recebido através do FAM em 40 procedimentos. Contadora Genessi cita o caso da servidora Ana 

Amália prejudicada com a cobrança indevida feita pelo hospital, relata que não tinha como identificar 

previamente o erro e assim que foi identificado, imediatamente foi ressarcida. Quando há cobrança 

indevida, a devolução do valor é feita no contracheque para que fique registrada a entrada e a saída do 

valor. É uma proteção para autarquia. Quando chegou a nota fiscal do médico, foi feito o desconto no 

faturamento. Não tem como dar saída de valor sem identificar a origem. Genessi relata que buscou contato 

através de e-mail, com contadores do SANEP, da Administração Direta e da Câmara de Vereadores sobre o 

correto procedimento a adotar. Explica que o uso da folha suplementar é somente para salário porque são 

valores que as pessoas deveriam ter recebido não foram pagos. No caso do desconto indevido, a devolução 

é feita na folha de pagamento. Os colegas contadores contatados confirmaram que o procedimento correto 

seria no contracheque. Coloca que também consultou Cláudio Viana, na Secretaria da Fazenda.  No caso do 

SANEP, é uma autarquia prestadora de serviço que tem caixa. No PREVPEL, o empenho tem que ser prévio 

à despesa. Conselheiro Tiago cita a reunião do Conselho Deliberativo com o Conselho Fiscal, onde foi 

confirmado que quando fica comprovada a cobrança indevida, a devolução do valor não deixa de ser 

registrada no contracheque, mas o ressarcimento pode ser feito a partir do reconhecimento do erro em 

data anterior ao da folha salarial. Relata que essa prática é realizada na Administração Direta e no SANEP, a 

dúvida é onde está a ilegalidade nessa operação. Destaca que na prática, servidores municipais recebem 

baixos salários e ocorrendo o desconto indevido, há comprometimento da renda da sua família, é preciso 

que haja um mecanismo que permita que o estorno seja feito de forma mais rápida possível, e no caso em 

tela, a relação é do FAM com o credenciado. Conselheiro Tiago coloca que a relação é de prestação de 

serviço, a servidora em questão, com base no Código de Defesa do Consumidor poderia ter ingressado 

judicialmente com uma ação contra o Instituto pelo desconto indevido, o que segundo o Código de defesa 

do Consumidor resultaria em ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente, o que traria 

transtornos e prejuízos ao Instituto. Conselheira Tatiane embora compreenda que a contadora Genessi 

tenha agido baseada em aspectos legal e contábil, não entende como na prática acontece na Administração 

Direta e no SANEP. Frisa que o Conselho Fiscal informou ao Conselho Deliberativo que há várias 

possibilidades de ressarcimento em datas anteriores à data do pagamento salarial. Apesar das questões 

legais é preciso buscar uma solução para que o ressarcimento ao servidor seja feito o mais breve possível 

porque compete ao Instituto minimizar os efeitos causados pelo desconto indevido. Presidente Sérgio 

concorda com a conselheira Tatiane que se deva procurar uma solução que minimize os efeitos causados e  
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que se torna urgente a contratação de empresa de auditoria para tentar antecipar e coibir esses tipos de 

problemas. Contadora Genessi coloca que irá verificar se há outras possibilidades legais e contábeis que 

permitam que a restituição de valores cobrados indevidamente seja feita o mais breve possível. Diretora 

Técnica do FAM coloca que para a definição do objeto do edital para contratação de empresa de 

consultoria/auditoria FAM, buscou se inteirar sobre os contratos e acordos com os hospitais credenciados 

ao FAM e que serão estabelecidas formas de contratos com os credenciados baseadas em tabulações 

existentes e não mais na tabela BRASINDICE. Isso é o objeto principal do edital, a utilização/fixação de uma 

tabulação de pacote de valores será melhor para todos. Contatou a UNIMED e viu como são realizados 

pagamentos, cobranças, tabelas próprias (lista de preços e de mercado). A Diretora cita o caso da servidora 

Loraine, trazido ao Conselho através do Conselheiro Sílvio. Tecnicamente não verificou nenhuma 

irregularidade, a cobrança feita pelo hospital atendeu a pactuação realizada na época com o FAM, mesmo 

assim, contatou o hospital São Francisco de Paula para tratar de revisão de valores e abordou a 

implementação de uma nova tabela em futura contratação. Relata que explicou os detalhes do caso 

diretamente à servidora e ao conselheiro Sílvio. Destaca que baseada no caso da servidora Loraine, 

despesas de altos custos, está se reunindo com hospitais credenciados para não adotar mais a tabela 

BRASINDICE que eleva em muito os custos e não é mais adotada. Tal tabela é inadequada e traz prejuízos, 

foi utilizada em alguns casos, com alguns hospitais credenciados e com acréscimo de até 30%. Só o Hospital 

Santa Casa usava a tabela SUS e com acréscimo de 2,7%. Coloca que muitas dessas pactuações não foram 

documentadas através de contratos e sim foram acordos, o que exige a urgente revisão, reorganização e 

contratação de forma igualitária para todos os credenciados. No caso dos pronto-atendimentos, ainda há 

cobranças de taxas, porque já está pactuado. Para modificar a situação se reuniu com todos os pronto-

atendimentos credenciados e com exceção do Hospital São Francisco de Paula, todos os demais já 

aceitaram não cobrar mais tais taxas. Tem buscado acordos junto aos hospitais para que quando um 

usuário do FAM estiver em UTI e precisar ultrapassar cinco dias de internação que a partir daí passe a ser 

transferido para o atendimento do SUS. Em relação à contratação de consultoria/auditoria, coloca que 

além da tabulação da empresa junto aos credenciados também há a necessidade de revisão de valores por 

no mínimo dois meses e que no primeiro momento seria feito um serviço de consultoria. Relata que já 

estão sendo contatadas empresas para reuniões com o Instituto. Informa que em função de verificação e 

análise de contas é preciso um tempo hábil maior para isso tudo. A alteração agora proposta é que da data 

do faturamento, início do mês, serão pagos os credenciados até o dia 10 do mês subsequente. Robson frisa 

que Tatiane, como Coordenadora de Saúde do FAM e agora como Diretora Técnica, tem feito um excelente 

trabalho junto com toda a equipe do Instituto e parabeniza a todos. Conselheira Tatiane relembra que 

antes da pandemia o Conselho Deliberativo reunido com o Conselho Fiscal, já identificava cobrança de 

valores indevidos por materiais e serviços não prestados ou valores muito acima do mercado, problemas 

trazidos agora pela Diretora Técnica do FAM, a diferença é que agora há maior fiscalização, controle e mais 

responsabilidade por parte da Diretora Técnica e também parabeniza Tatiane e toda a equipe. Conselheiro 

José também parabeniza a Diretora Técnica e a equipe e relata que já confiava em Tatiane quando estava 

como Coordenadora de Saúde para ser Diretora Técnica do FAM. Presidente Sérgio, assim como 

conselheiro José, também parabeniza a todos. Presidente Sérgio pergunta à Diretora Técnica se é direito do 

usuário do FAM após os cinco dias de internação ser atendido pelo SUS. Diretora Técnica assegura que sim, 

é um direito do usuário, mesmo ingressando através de um plano de saúde em função dos altos custos, 

solicitar a transferência para o SUS. A iniciativa é do usuário, não necessita ser feito pelo FAM, ressalta que 

isso só é possível no caso de leitos disponíveis no SUS para que ocorra a migração. Presidente Sérgio, 

questiona se seria possível, em caso de internação hospitalar com despesas que não ultrapassem o limite 

de cobertura do FAM, o usuário receber por e-mail um resumo da composição de relação dos custos para 

uma fiscalização A Diretora Técnica diz que isso já ocorre, o prontuário é um direito do usuário, pode ser  
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solicitado diretamente ao hospital ou ao FAM, não há como o FAM disponibilizar automaticamente por e-

mail tal solicitação porque há falta de mão de obra e meios para fazê-lo. Conselheiro Tiago lembra que no 

portal do servidor na página da Prefeitura, é possível acompanhar todas as consultas realizadas e quando 

houver possibilidade de mão de obra e meios para fornecer composição de custos, poderá ser 

disponibilizado também nesse portal. Diretora Berenice ressalta que teve acesso às Atas do Conselho 

Deliberativo de números 448 / 449 / 450 e pede que se corrijam algumas informações e falas proferidas por 

alguns conselheiros. A saber, na Ata 448 gostaria que fosse alterada o trecho onde ela disse que naquele 

momento não fazia falta médico no quadro do FAM. Nas Atas 449 e 450, há registros das falas dos 

conselheiros Tiago e Tatiane que afirmam concordar com o comprometimento explicitado pela Diretora 

Berenice em ciar o cargo de médico no FAM e realizar concurso público para contratação. Diretora Berenice 

alega que não disse que a contratação de médico seria feita através de concurso público e sim que iria 

encaminhar ao Executivo a solicitação para criação do cargo de médico no quadro do FAM, através dos 

mecanismos legais cabíveis. Embora reconheça que o ingresso em cargo público se dá por meio de 

concurso público, porém nem sempre é o mais viável em função dos recursos, devendo ser analisado em 

um segundo momento. Pede que estas falas sejam corrigidas porque de acordo com o que foi registrado 

fica parecendo que ela garantiu que realizaria o concurso público para o cargo de médico do FAM.  Diretora 

Berenice destaca outra questão, fora das atas citadas, em relação a existência do Conselho Deliberativo que 

foi criado por força de lei, mas antes, porque existe um Regime Próprio de Previdência Social. Coloca que 

tem a percepção de que o Conselho Deliberativo tem discutido mais questões relativas ao FAM do que 

àquelas vinculadas às áreas previdenciárias que nos últimos tempos têm sofrido alterações e algumas estão 

em andamento e em breve terão novos impactos. Cita, como exemplo, a Emenda Constitucional nº 103, 

enfatizando que o Conselho precisa se voltar mais sobre ela e sobre as pautas previdenciárias. Conselheira 

Tatiane concorda que as pautas previdenciárias são importantes, mas às do FAM não são menos, ambas 

são pertinentes, importantes e relevantes aos servidores e seus dependentes, é papel do Conselho 

Deliberativo tanto uma quanto outra pauta. Diretora Berenice ratifica a importância de se dedicar mais às 

questões previdenciárias, e por isso o Instituto tem oferecido cursos e seminários, formações e 

conhecimentos aos conselheiros que desejarem participar. Conselheiro Tiago responde à Diretora Berenice 

em relação a correção da sua fala nas citadas atas, que considera que a sua fala não deva ser corrigida 

porque é o seu entendimento em relação a fala da Diretora na ocasião em que defendeu a importância da 

criação do cargo de médico no quadro do FAM e embora não tenha sido dita a forma de contratação, é 

óbvio que o ingresso seria por concurso público. Destaca que ela não citou literalmente o ingresso por 

concurso público e também não citou que não seria por esse meio. Conselheira Tatiane concorda com 

conselheiro Tiago, suas falas não devem ser alteradas pois foi o entendimento que tiveram das falas da 

Diretora Berenice naquela situação. Conselheiro Tiago sugere à Diretora Berenice que envie por escrito ao 

Conselho os pedidos de esclarecimentos, correções ou alterações em relação aos textos das atas, assim o 

Conselho poderá entender melhor e atender as suas solicitações. Conselheiro José propõe que quando 

outras pessoas participarem das reuniões, além dos membros do Conselho Deliberativo, a ata seja enviada 

a todos para que seja analisada e alterada, se for o caso, antes de ser publicada. Conselheiro Robson 

concorda com a proposta do conselheiro José. Conselheiro Silvio propõe que a próxima reunião do 

Conselho trate dos seguintes temas: eleição do Conselho Fiscal e Comitê de Investimento, certificação para 

gestores e conselheiros a partir de setembro 2021, conforme informações obtidas no workshop que 

participou, implementação do Regime de Previdência Complementar e definição de bancos e instituições 

financeiras responsáveis pelo Regime de Previdência Complementar. Presidente Sérgio coloca que na 

próxima reunião também serão analisados os documentos encaminhados pelo Instituto ao Conselho 

Deliberativo. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, 

após lida e aprovada, será assinada por todos.  
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ATA 455 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio coloca a questão sobre o 

envio das atas das reuniões do Conselho para as pessoas que participam das reuniões além dos 

conselheiros. Conselheira Tatiane coloca que o envio causará problemas, as pessoas convidadas podem 

causar atraso na aprovação das atas em função do tempo do retorno das possíveis alterações. A aprovação 

de cada ata pode tornar-se um longo processo, portanto, não concorda com a proposta. Acredita que cada 

conselheiro deve ter a responsabilidade de avaliar suas falas e as proferidas pelos convidados.  Conselheiro 

Robson coloca que não vê problema em enviar as atas para análise de convidados que participaram de uma 

reunião do Conselho. Conselheira Carmem coloca sua preocupação e alerta que a decisão de enviar a ata 

para avaliação deverá ser para todo participante de uma reunião do Conselho e considera que o processo 

de espera das aprovações se torne muito longo e difícil. Conselheiro Tiago se preocupa com a logística do 

envio para as mais diferentes pessoas que venham ao Conselho. Destaca que participou de vários 

Conselhos e Comitês e nunca viu esse procedimento. Alerta para os problemas que possam surgir em 

relação às falas e às mudanças de posição do que foi discutido nas reuniões. Conselheiro Paulo coloca que a 

ata é do Conselho e esse deve ser o único a discutir sobre o que foi relatado. Convidados que não 

concordarem com o registro na ata podem solicitar, à posteriori, as modificações que julgarem pertinentes, 

porque é seu direito. Conselheiro Robson concorda com Paulo, defende o direito da pessoa se manifestar 

sobre a ata e pode ser a melhor solução. Presidente Sérgio coloca que o ideal seria que todos os 

participantes pudessem ler e aprovar a ata durante a reunião, mas agora não é possível. De acordo com a 

maioria, o processo continua como está. Conselheiro Silvio propõe que o Conselho discuta a importância e 

a necessidade de a partir do mês de julho todos os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Investimentos precisarem obter a certificação profissional CPA10. Conselheira Tatiane pergunta como é 

obtida a certificação. Conselheiro Silvio responde que é através do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa com custo estimado em torno de R$ 300,00 a R$ 400,00, não há definição ainda, a partir de 

setembro e com validade por quatro anos. Coloca sua preocupação com o desembolso desses valores e 

destaca que sem essa certificação não se pode ser membro dos Conselhos, inclusive os atuais conselheiros 

deverão ter a certificação. Presidente Sérgio se preocupa com as futuras candidaturas e com os atuais 

membros que estão no mandato. Acredita que o PREVPEL deveria arcar com os custos das certificações 

para os atuais membros dos Conselhos. Conselheiro Robson acredita que existirá um período de transição, 

o que fará com que os atuais membros dos Conselhos não sejam atingidos por essa exigência da 

certificação. Conselheira Tatiane pergunta se há possibilidade de disponibilizar os vídeos do workshop para 

maior conhecimento. Conselheiro Robson disponibiliza os vídeos. Conselheiro Sílvio acredita que haverá 

um período de transição de 4 a 6 meses para exigência da certificação. Conselheira Tatiane propõe que se 

obtenha mais informações com o setor jurídico do Instituto para definir como fica a situação dos atuais 

membros de Conselhos e Comitê e os prazos para obtenção da certificação uma vez que estão próximas as 

eleições para o Conselho Fiscal e para o Comitê de Investimentos. Independentemente de obter tais 

informações, coloca que o Instituto deverá arcar com os custos das certificações, investindo nos atuais 

membros dos Conselhos, porque quando do ingresso desses, sejam indicados ou eleitos, não havia a 

exigência da certificação. Presidente Sérgio concorda e entende a questão da mesma forma que a 

apresentada pela conselheira Tatiane. Conselheiro Tiago propõe que se ouça o Assessor Jurídico do 

Instituto antes de tudo, porque há duas situações, os que estão em mandato com vigência e os que 

entrarão após as próximas eleições. Conselheira Tatiane ratifica que mesmo que o jurídico venha a apontar 

a exigência de certificação para os atuais mandatários, seja dos Conselhos, Comitê e gestão do PREVPEL,  
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que o instituto arque com todos os custos, pois quando os atuais membros ingressaram, não foi exigida a 

certificação. Conselheiro Sérgio coloca que é importante convidar o Assessor Jurídico do Instituto para dar 

maiores informações, mesmo que membros do Conselho Deliberativo assistam aos vídeos do workshop e 

tenham acesso à Portaria que trata da certificação, há a necessidade de aprofundamento e clareza do 

tema, além de discutir com Ricardo Petrucci sobre os detalhes da eleição do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Investimentos. Conselheiro Sílvio destaca outro tema tratado no workshop em que se fez presente, o 

COMPREV que se refere a compensações previdenciárias. A informação é que a mesma empresa que 

organizou o workshop está preparando um material com as explanações necessárias a respeito desse 

assunto para apresentar ao Instituto. Destaca também a explanação sobre a importância e os prazos para 

instituição de Regimes de Previdência Complementar aos Institutos Próprios de Previdência. Conselheira 

Tatiane coloca a importância de tratar com o setor jurídico os detalhes sobre à eleição do Conselho Fiscal e 

do Comitê de Investimentos, porém considera que o Conselho Deliberativo hoje já delibere sobre a 

prorrogação dos atuais mandatos em função da situação atual e alarmante da pandemia. Presidente Sérgio 

concorda com a prorrogação dos mandatos tanto do Comitê de Investimentos como do Conselho Fiscal, 

justamente pela falta de segurança sanitária, evitar aglomeração para as votações e nem todos estarem 

vacinados. Conselheiro Tiago coloca que seria interessante o setor jurídico estar presente na próxima 

reunião pois se discutiria tudo que permeia as eleições, possibilidade de prorrogação e também o que se 

refere às certificações, destacando que em todos os assuntos há decorrências de prazos. Conselheiro 

Rodrigo coloca que não há condições seguras sanitárias para a realização das eleições do Comitê de 

Investimentos e Conselho Fiscal, porém argumenta que no próximo ano, 2022, também haverá a eleição do 

Conselho Deliberativo e no caso da prorrogação dos mandatos dos membros do Comitê de Investimentos e 

Conselho Fiscal até o ano que vem, poderá ocorrer o descumprimento da lei municipal vigente que 

determina que as eleições do Conselho Deliberativo ocorram em ano distinto ao das eleições do Comitê de 

Investimentos e Conselho Fiscal. De qualquer forma é necessário que o tema seja elucidado pelo PREVPEL 

através Assessor Jurídico Ricardo Petrucci na próxima reunião. Por fim, o Conselho Deliberativo entende 

que não há condições de se realizar agora as eleições do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal por 

questões sanitárias, mas que dependemos dos desdobramentos e todos os demais processos, 

consequências legais e possíveis alterações indicadas pelo Assessor Jurídico do Instituto. Nada mais 

havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por todos.  
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ATA 456 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presente também o Assessor Jurídico 

Ricardo Petrucci convidado pelo Conselho para que esclareça temas referentes às eleições do Conselho 

Fiscal e do Comitê de Investimentos e as habilitações exigidas pela Portaria 9907/2020. Petrucci relata que 

a Portaria exige uma certificação para os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos e que 

a eleição vai observar as normas existentes: eleição em agosto e posse em 1º de setembro. Presidente 

Sérgio questiona se há possibilidade de não realizar a eleição e prorrogar os mandatos por mais um ano em 

função da pandemia. Petrucci coloca que não há dificuldade nenhuma pois antigamente havia uma norma 

que determinava que as eleições dos Conselhos Fiscal e Deliberativo ocorressem em ano par e ano ímpar. 

Houve uma alteração quando o mandato dos conselheiros foi ampliado para 3 anos. Não há 

obrigatoriedade de que as eleições ocorram em anos diferentes, nem que não possa ser simultânea. Se for 

necessário a prorrogação dos mandatos do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos não há vedação 

legal, mas é preciso que haja uma lei determinando a prorrogação. Presidente Sérgio pergunta como se dá 

a certificação. Petrucci coloca que a certificação é exigida para todos os Conselhos. Não há necessidade que 

todos os membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo tenham a certificação, tem que ser a maioria. 

Atualmente estamos no período de transição. O prazo para obtenção da certificação é de um ano a partir 

de janeiro de 2021 ou da data em que a primeira certificação for aprovada. PREVPEL é considerado pela 

Portaria um RPPS – investidor grande porte - com mais exigências. Destaca que é importante salientar que 

na eleição do ano que vem para o Conselho Deliberativo será exigida a certificação da maioria dos seus 

membros. Será preciso criar uma norma que estabeleça com quais das três categorias de conselheiros se 

conseguirá a maioria de cinco membros dentre os quatro indicados pelo Executivo, os quatro eleitos e um 

do SIMP. Conselheiro Robson acredita que os indicados devam ter a certificação junto com o do SIMP 

porque não há como saber antecipadamente dentre os eleitos que vencerá a eleição. Petrucci coloca que é 

preciso a existência de uma lei que defina como se forma a maioria e que determine as exigências para ser 

membro dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e do Comitê de Investimentos. Acredita que é razoável propor 

que os indicados do Executivo e do SIMP devam ter a certificação. Conselheiro Paulo coloca que de acordo 

com o Art.5º da Portaria 9907/2020, há o prazo de um ano, após a eleição para o Conselho Deliberativo, 

para que seja comprovada a obtenção da certificação e o Art. 14 prevê também o prazo de um ano para os 

atuais membros dos Conselhos. É possível realizar a eleição sem ter a certificação e posteriormente 

apresentá-la. Conselheira Tatiane pergunta se é possível o Conselho Deliberativo determinar a prorrogação 

do mandato do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos em função da pandemia. Presidente Sérgio 

coloca que de acordo com a Lei 6832/2020 não há como prorrogar a eleição dos Conselhos e destaca que a 

eleição deveria ter sido realizada em abril. Petrucci coloca que o mandato vai até o último dia útil de 

agosto. É preciso que a eleição seja realizada mesmo que a Lei 6832/2020 não tenha sido cumprida. 

Conselheira Tatiane solicita a Petrucci que elabore um parecer informando ao Conselho Deliberativo sobre 

todos os diversos apontamentos jurídicos a propósito dos temas tratados hoje para que se tenha uma 

melhor compreensão. Petrucci coloca que fará o parecer, principalmente em relação ao não cumprimento 

da lei que trata da eleição do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos que deveria ter ocorrido em abril. 

Conselheiro Tiago destaca que de acordo com a Lei 6832/2020, excepcionalmente, as eleições do Conselho 

Fiscal e Comitê de Investimentos seriam realizadas em abril e o mandato dos membros prorrogado até 

agosto de 2021. Se o Conselho Deliberativo entender a viabilidade de prorrogar, em função da pandemia, 

uma vez que a eleição causará aglomerações, pergunta se legalmente, por causa da questão sanitária, é 

possível prorrogar a eleição, já que não há impedimento em  
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relação à alternância dos anos. Petrucci coloca que os mandatos do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Investimentos estão vigentes até agosto de 2021. Se o Conselho Deliberativo propor a prorrogação e o 

Executivo concordar, será preciso somente elaborar uma lei determinando a prorrogação por mais um ano. 

Coloca que, provavelmente, a Portaria 9907/2020 deverá ser substituída por outra porque o texto da atual 

é muito confuso e se presta a muitas interpretações. Conselheira Tatiane propõe que se discuta e defina 

um posicionamento após receber o parecer de Petrucci sobre as eleições do Conselho Fiscal e Comitê de 

Investimentos. Presidente Sérgio concorda com conselheira Tatiane e alerta que estamos com prazos muito 

curtos. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida 

e aprovada, será assinada por todos.  
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ATA 457 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL.  Presidente Sérgio informa que recebeu 

parecer do Assessor Jurídico Ricardo Petrucci referente às eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Investimentos e as habilitações exigidas pela Portaria 9907/2020. Conselheira Carmem faz a leitura do 

parecer. Conselheiro Tiago coloca que está bem claro no parecer que a lei atual permite a prorrogação dos 

mandatos até agosto de 2021 e que é necessária uma nova lei elaborada pelo Executivo e proposta pelo 

Conselho Deliberativo para uma outra prorrogação. Registra que o parecer de Petrucci garante a legalidade 

para que as eleições de todos os Conselhos ocorram em um mesmo ano. Fica claro também, que não há 

ainda a determinação de quais certificados serão avalizados pela Secretaria da Previdência Social para que 

sejam exigidos aos membros dos Conselhos. Presidente Sérgio coloca que temos que definir se há a 

prorrogação dos mandatos do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Conselheiro José acredita que 

haverá consenso em relação à prorrogação dos mandatos, só questiona o prazo dessa prorrogação. Após 

manifestação dos demais conselheiros entendeu razoável o prazo proposto. Conselheiro Rodrigo coloca 

que mesmo com o avanço da vacinação não vê condições sanitárias seguras para realizar o processo 

eleitoral e propõe que se prorrogue os mandatos dos conselheiros e se faça eleições conjuntas no ano que 

vem. Presidente Sérgio se manifesta a favor da prorrogação, acredita que não haverá prejuízo ao Instituto. 

Conselheiro Tiago concorda com conselheiro Rodrigo em relação à prorrogação das eleições e destaca que 

o parecer de Petrucci não coloca nenhum empecilho para que sejam realizadas junto com as do Conselho 

Deliberativo e propõe prorrogar os mandatos do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos até 31 de 

agosto de 2022 realizando as eleições em conjunto com o Conselho Deliberativo. Conselheira Tatiane 

concorda com a prorrogação dos mandatos e propõe também que o Conselho analise a questão do PL 

sobre o Regime de Previdência Complementar. Conselheiro Paulo propõe unificar as datas de todas as 

eleições a partir do ano que vem. Conselheiro Robson concorda com a proposta. Conselheira Carmem 

também concorda com a proposta que agilizará o processo das eleições facilitando a logística da sua 

elaboração. Conselheiro Sílvio também concorda com a proposta. Presidente Sérgio coloca que por 

unanimidade, o Conselho Deliberativo propõe a prorrogação dos mandatos do Conselho Fiscal e do Comitê 

de Investimentos por um ano, em função da pandemia do COVID-19 e que as eleições ocorrerão em 

conjunto com as eleições do Conselho Deliberativo, o que agilizará o processo eleitoral e facilitará a sua 

organização. Conselheira Tatiane coloca em pauta o projeto de lei do Regime de Previdência Complementar 

cuja minuta foi enviada ao COPARP sem um parecer do Conselho Deliberativo. Registra que o Conselho 

Deliberativo não se negou a analisar o PL e sim que não achava sentido indicar um membro para participar 

da elaboração do projeto. Coloca que o Conselho tem que ser ouvido porque o PL vai atingir os servidores 

estatutários que estão acima do limite máximo dos benefícios do RGPS. Conselheiro Tiago em 

retrospectiva, coloca que a Diretora Berenice apresentou a solicitação do Executivo para que o Conselho 

participasse do grupo de trabalho que elaboraria o PL do Regime de Previdência Complementar. O 

Conselho achou que não haveria necessidade de estar presente no grupo e se manifestou declarando que 

analisaria o PL depois de elaborado, uma vez que o Instituto estava presente no grupo de trabalho. Durante 

o processo, o Executivo solicitou a deliberação do Conselho sobre a proposta de incluir no PL a participação 

de servidores contratados pelo regime CLT, de ocupantes de cargo de provimento em comissão, bem como 

de servidores que percebem remuneração dentro do limite máximo dos benefícios do RGPS. O Conselho 

Deliberativo respondeu que não cabia ao Município legislar sobre as categorias de cargos em comissão e 

celetistas e chegou ao consenso de apontar para o Executivo essa análise e de pedir esclarecimentos sobre 

a proposta. Diretora Berenice enviou e-mail ao Presidente Sérgio, informalmente, com uma análise da  
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empresa Referência sobre o tema. O Executivo não respondeu ao nosso questionamento e enviou a minuta 

do PL diretamente ao COPARP, sem análise do Conselho. Conselheira Tatiane coloca que quando a minuta 

do PL é encaminhada ao COPARP, a próxima etapa é o envio para Câmara de Vereadores. Se o Conselho 

decidir, poderá ser enviado um parecer à Câmara de Vereadores informando que não houve análise do PL 

pelo Conselho. Conselheiro Tiago relata que não há ilegalidade em enviar o PL à Câmara de Vereadores 

apenas com o parecer do COPARP, mas o assunto é previdência, deveria ter sido analisado pelo Conselho. 

O parecer do COPARP será elaborado na próxima sexta-feira. Conselheiro Robson registra que o Conselho 

foi convidado a participar dos debates sobre o RPC e não quis participar da discussão para elaborar o PL. 

Conselheira Tatiane coloca que é importante destacar que o Conselho nunca se negou a debater a minuta 

do PL do RPC. Conselheiro José ratifica a fala do conselheiro Robson em relação ao fato do Conselho 

Deliberativo não querer participar da comissão do Executivo sobre o PL quando foi convidado e lembra que 

foi voto vencido à época, pois entendia que seria oportuno a participação desse Conselho na referida 

comissão. Por este fato e tendo em vista que o Conselho não tem, ainda, os esclarecimentos do Executivo 

quanto ao PL, se posiciona contrário ao envio de qualquer documento por parte do Conselho a algum órgão 

como COPARP ou Câmara de Vereadores questionando a postura do Executivo. Conselheira Tatiane lembra 

que quando houve discussão sobre a Emenda Constitucional 103, da reforma da Previdência, o Executivo 

argumentou que o PL não precisava da análise do Conselho Deliberativo por ser mera adequação às 

exigências legais e federais, mas quando o PL de fato foi para a Câmara de Vereadores houve outras 

alterações além das previstas pela Emenda 103, para que não isso não ocorra, mantém a proposta de que o 

Conselho se manifeste informando que não teve conhecimento do PL, seja por parte do Executivo ou do 

Instituto. Em caso de aprovação da proposta, propõe que seja enviada a comunicação ao COPARP, à 

Câmara de Vereadores e ao Executivo. Destaca que o Conselho só teve conhecimento da minuta do PL 

porque a representação do SIMP no COPARP informou e a representação do SIMP no Conselho a 

disponibilizou aos conselheiros. Não havendo mais discussões, é colocada em votação a proposta da 

conselheira Tatiane. Votaram contra, conselheiros José e Robson, ausente conselheira Carmem que 

precisou se retirar durante a reunião, votaram a favor, conselheiros Tatiane, Rodrigo, Tiago, Sílvio, Paulo e 

Sérgio. Conselheiro Paulo faz uma observação propondo que a comunicação seja enviada somente ao 

COPARP e ao Executivo informando que o Conselho Deliberativo não teve acesso ao PL do RPC e que 

também não recebeu resposta do Executivo em ofício enviado por ele em momento anterior onde o 

Conselho responde ao Executivo solicitando maiores informações, as quais não obteve até o presente 

momento. Conselheira Tatiane concorda com a observação e reformula sua proposta original, ratificando a 

sugestão do conselheiro Paulo de seja enviada a comunicação ao COPARP e ao Executivo. Acrescenta que 

quando o COPARP enviar seu parecer à Câmara de Vereadores, encaminhará a comunicação feita pelo 

Conselho Deliberativo. Assim, com dois votos contra, seis a favor e uma ausência fica aprovada a 

manifestação do Conselho Deliberativo ao COPARP e ao Executivo. Nada mais havendo a declarar, eu, 

conselheiro Tiago lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, 

declarando que consta na página 136 do Livro de Atas, parecer do Assessor Jurídico Ricardo Petrucci sobre 

as eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos e as habilitações exigidas pela Portaria 

9907/2020, documento ao PREVPEL sobre a prorrogação das eleições do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Investimentos e comunicação do Conselho Deliberativo ao COPARP e ao Executivo sobre o PL do RPC. 
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ATA 458 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro José.  Conselheira 

Tatiane relata o fato de no dia 16 de julho passado, o COPARP ter se reunido e a Presidente daquele 

Conselho ter alegado o não recebimento do documento do Conselho Deliberativo que tratava do PL do 

Regime de Previdência Complementar. Considera que era muito importante o COPARP saber da posição do 

Conselho Deliberativo. O documento foi enviado ao COPARP por e-mail no dia 14 de julho, antes da data da 

reunião, e alegação da Presidente do COPARP quando durante a reunião foi alertada sobre o envio do 

documento por outras conselheiras, foi de que o documento deveria de ter sido enviado fisicamente. 

Solicita uma posição do Conselho Deliberativo em relação ao fato relatado que demonstra desrespeito do 

COPARP quanto à posição do Conselho Deliberativo. Conselheira Carmem informa que o endereço de e-

mail do COPARP foi obtido junto à Secretaria de Governo da Prefeitura. Presidente Sérgio coloca que só o 

registro do posicionamento do Conselho não trará consequências, seria importante que os membros do 

COPARP tomassem uma posição e fizessem uma retificação. Conselheira Tatiane coloca que a Presidente 

do COPARP só reconheceu, após o término da reunião, que havia recebido o documento quando as 

representantes do SIMP e do SIMSAPEL fizeram o alerta durante a reunião. A ideia era que o COPARP 

anexasse ao seu parecer sobre o PL RPC o parecer do Conselho Deliberativo, como isso não aconteceu, o 

Conselho deve enviar para Câmara de Vereadores o seu posicionamento sobre o PL. Conselheiro Rodrigo 

coloca que há o reconhecimento da Presidente do COPARP sobre o recebimento do documento do 

Conselho Deliberativo registrado em uma post no grupo de whatsapp, onde ela afirma que irá acessar o e-

mail e o compartilhará com os outros membros do COPARP. Conselheiro Tiago destaca que a Presidente do 

COPARP foi avisada sobre o documento do Conselho Deliberativo durante a reunião e acredita que teria 

sido bem simples confirmar o recebimento se tivesse aberto o e-mail naquele momento. Conselheira 

Tatiane coloca sua preocupação de como faremos para enviar a posição do Conselho sobre o PL RPC à 

Câmara de Vereadores e propõe que seja enviado o mesmo documento que foi encaminhado ao Executivo 

e ao COPARP. Conselheiro Tiago coloca que junto ao registro do recebimento do documento no grupo de 

whatsapp, a Presidente do COPARP alega que não haverá alteração no que já foi discutido no COPARP 

porque a posição do Conselho Deliberativo não modifica o que foi exposto na reunião. Destaca que o 

Conselho Deliberativo decidiu por maioria dos seus membros enviar seu posicionamento sobre o PL RPC ao 

Executivo e ao COPARP, contando que seria anexado ao parecer do COPARP quando fosse enviado à 

Câmara de Vereadores. O que não aconteceu. Destaca também o fato de não ter sido registrado na Ata do 

COPARP a posição do Conselho Deliberativo, assim, é favorável ao envio do parecer do Conselho 

Deliberativo à Câmara de Vereadores. Conselheiro Robson coloca que não é favorável ao envio de 

documento à Câmara de Vereadores. Presidente Sérgio coloca que o objetivo de ter enviado o documento 

ao COPARP era para dar conhecimento à Câmara de Vereadores sobre o posicionamento do Conselho 

Deliberativo. Coloca que é importante enviar um questionamento ao COPARP para saber porque nossa 

posição sobre o PL RPC não estará junto ao posicionamento do COPARP à Câmara de Vereadores. 

Conselheira Tatiane faz a leitura da Ata 118/2021 do COPARP onde está registrada as posições do SIMP e 

SIMSAPEL alertando sobre o envio do documento do Conselho. Coloca que a Presidente ignorou as 

observações e concorda com o Presidente Sérgio que precisamos questionar o COPARP, mas o mais 

importante é que a Câmara de Vereadores receba o parecer do Conselho Deliberativo sobre o PL RPC. 

Conselheiro Tiago alerta que o COPARP não se reúne ordinariamente, as reuniões ocorrem quando há 

projetos que tratam de políticas de remuneração e de pessoal. Não há como esperar uma nova reunião do 

COPARP para breve para que fique registrada a posição do Conselho Deliberativo, portanto defende que  
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seja enviada a posição do Conselho Deliberativo à Câmara de Vereadores informando que não houve 

avaliação do PL porque o Conselho não recebeu a minuta  do projeto para parecer. Conselheiro Paulo 

coloca que se deve solicitar ao COPARP que na próxima Ata conste registro que o documento sobre o PL 

RPC foi enviado a tempo pelo Conselho Deliberativo para ser analisado na reunião do dia 16 de julho, 

corrigindo a informação colocada na ATA 118/2021 do COPARP. Propõe também, solicitar à Câmara de 

Vereadores que quando for recebido o PL RPC para sua deliberação, seja ouvido o posicionamento do 

Conselho Deliberativo. Conselheiros Carmem, Tatiane, Rodrigo, Sérgio, Sílvio e Tiago concordam com a 

proposta do conselheiro Paulo. Conselheiro Robson concorda com o envio ao COPARP, mas não, à Câmara 

de Vereadores. Presidente Sérgio propõe também que o Conselho faça a análise do PL RPC, independente 

de prazos, para que esteja pronta no momento em que a Câmara receber o PL para avaliação. Nada mais 

havendo a declarar, eu, conselheira Carmem lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por todos, declarando que consta na página 138 do Livro de Atas, comunicação do Conselho 

Deliberativo ao COPARP e à Câmara de Vereadores sobre o PL do RPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 

ATA 459 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio abre a reunião 

colocando que não há pauta previamente agendada para hoje e pergunta aos conselheiros se há alguma 

questão a ser proposta para análise. Conselheira Tatiane propõe que o Conselho Fiscal seja convidado a 

participar da próxima reunião do Conselho Deliberativo para que juntos possamos analisar as planilhas com 

os dados financeiros enviadas pelo PREVPEL. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem lavrei 

e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.  
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ATA 460 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL em reunião extraordinária solicitada pela 

Direção do PREVPEL. Ausente o Presidente Sérgio. Presentes também, Diretora Presidente Berenice, 

Diretora Técnica do FAM Tatiane, Assessor Jurídico Petrucci e Diretora Financeira Lorena. Diretora Berenice 

inicia a reunião relatando que muitas questões têm sido abordadas na análise das contas do FAM desde a 

chegada de Tatiane, inicialmente como Coordenadora de Saúde do FAM e agora como Diretora Técnica. 

Coloca que foi definido o objeto para contratação de consultoria e para tanto foi necessário investigar com 

profundidade o funcionamento do FAM. No momento estão aguardando propostas de três empresas de 

consultoria. Coloca que, após uma ano e meio de pandemia, o FAM está financeiramente saudável, mas 

muito em função da demanda reprimida e que é preciso estar preparado para o retorno à normalidade. 

Destaca que três hospitais credenciados no FAM vêm recebendo pagamentos por procedimentos, por 

vezes superiores a um tratamento particular. Assim, a Diretora Técnica Tatiane a partir de vários cálculos e 

comparativos elaborou uma tabela para o FAM, estabelecendo os valores a serem pagos pelos serviços 

hospitalares. A proposta considerou razoável estabelecer valores três vezes aos determinados pela tabela 

SUS e encaminhou a decisão aos hospitais informando que a proposta seria provisória até o resultado final 

dos trabalhos da consultoria. Relata que o Hospital São Francisco de Paula se mostrou como representante 

de todos os hospitais credenciados e informou ao Instituto que nenhum hospital atenderia mais os usuários 

do FAM, incluindo a Santa Casa que anteriormente estava de acordo com os valores propostos para a 

tabela do FAM, uma vez que recebia 2,7 vezes os valores da tabela SUS, e, repentinamente passou a 

integrar o cartel junto aos outros hospitais. A Diretora Berenice destaca que nossos usuários estão sendo 

privados de bom atendimento e estão pagando muito além do devido. O boicote proposto está gerando 

situações graves, como o caso da CLINICANP, onde um funcionário verbalizou a um usuário que a partir de 

agosto o hospital não atenderá mais pelo FAM, o que a deixa muito angustiada e preocupada com a 

situação. Diretora Técnica Tatiane relata que procura ser sempre sincera em relação a todas as questões 

que está descobrindo ao se inteirar e se aprofundar nos processos do FAM. Coloca sua preocupação com a 

situação do FAM, está há cinco meses no cargo e constata que é necessária uma tomada de decisão para 

modificar o diagnóstico obtido. Não pode se omitir de buscar o melhor no desenvolvimento do seu 

trabalho. Destaca que ao ingressar no Instituto no início do ano, o FAM estava com caixa de seis milhões de 

reais e em cinco meses de trabalho houve um acréscimo de quatro milhões de reais, em função da 

observação precisa de todos os processos e da fiscalização. Coloca que sempre busca averiguar e detalhar 

as demandas enviadas pelos conselheiros e cita o caso da servidora Lorraine que solicitou examinar os altos 

valores cobrados pelo parto das filhas gêmeas. Foi averiguado que o problema era o acordo existente entre 

o hospital e o FAM que utilizava a tabela BRASÍNDICE que contempla valores superavitários de materiais e 

medicamentos. Exemplifica: o valor de um equipo no estabelecimento comercial G.Gotuzzo custa R$ 1,60 e 

o hospital cobrou R$ 15,00. Diretora Técnica Tatiane destaca que seu comprometimento é com o usuário 

do FAM e que a Instituição ao realizar acordos ruins prejudica diretamente o usuário. Sua proposta é que 

até a consultoria apresentar seus resultados é preciso rever os acordos que o FAM tem com os hospitais 

para evitar estes prejuízos. Decidiram usar como base para a tabela, o exemplo da Santa Casa que nunca 

reclamou dos pagamentos calculados em 2,7 vezes os valores da tabela SUS e assim propuseram três vezes 

os valores da tabela SUS. No início de junho reuniu-se individualmente com os hospitais avisando-os que a 

partir de agosto, antes da consultoria, haveria uma modificação na forma dos pagamentos. Os hospitais 

reagiram negativamente, inclusive a Santa Casa, o que foi uma surpresa. Cita uma comparação entre os 

gastos médicos com uma internação por COVID19 durante dez dias nos hospitais São Francisco de Paula e  
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Santa Casa, onde no primeiro o valor foi de R$ 1.395,00/dia e no segundo foi de R$ 337,20/dia. O que pode 

justificar o motivo da mobilização do hospital São Francisco de Paula contra as decisões do PREVPEL e 

também o porquê da Santa Casa ao perceber as diferenças de valores aderiu ao grupo. Diretora Técnica 

Tatiane coloca que argumentou que os hospitais vêm recebendo altos valores durante muitos anos, mas 

não houve forma de aceitação da proposta. Há também uma negociação para obter o credenciamento do 

pronto-atendimento do hospital da UNIMED o que seria uma grande vantagem para o FAM. Assessor 

Jurídico Petrucci relata o que falou na reunião com o representante do hospital São Francisco de Paula em 

relação ao regime de trabalho dos credenciados no FAM. Como não há licitação e sim, credenciamento, 

não há análise caso a caso. Assim, há a necessidade de uma tabela própria do FAM e os interessados vão 

aderir ou não. Como o serviço é de entidade pública, não é possível ter um lucro excessivo, e foi esse o 

motivo do descredenciamento da Beneficência Portuguesa por apontamento do Tribunal de Contas. Há um 

controle dos credenciados para não haver discrepâncias, mas o correto é que haja uma tabela igual para 

todos. É possível que hospitais façam questionamentos e é possível também acatar e realizarem-se 

modificações. Coloca que há um acerto entre os hospitais para evitar que algum hospital cobre muito 

abaixo dos outros. Considera como alternativas ao possível descredenciamento do hospital São Francisco 

de Paula, a inclusão do credenciamento da UNIMED e o possível retorno da Beneficência Portuguesa. 

Coloca que embora haja um relacionamento entre todas as instituições, é necessária uma tomada de 

atitude porque de outra forma os problemas vão continuar ocorrendo individualmente e o FAM não 

conseguirá resolver todos. Diretora Técnica Tatiane destaca que o FAM não consegue resolver todos os 

problemas individualmente porque os acordos atuais estão prejudicando os usuários. Diretora Berenice 

coloca que todos os acordos firmados estão vencidos e nunca foram revistos. Diretora Técnica Tatiane 

coloca que a proposta de todos os hospitais representados pelo hospital São Francisco de Paula foi de usar 

a tabela do IPE/RS e pressionaram para que a decisão fosse tomada naquela reunião. A tabela do IPE/RS 

utiliza os valores da tabela BRASÍNDICE acrescida de 38%, ou seja, iria ser pior do que já acontece hoje. 

Diretora Berenice destaca que a criação de uma tabela pelo o FAM é legalmente uma prerrogativa do 

PREVPEL. Diretora Técnica Tatiane relata que estão fazendo uma auditoria administrativa, processos foram 

modificados e que estão fazendo os faturamentos após a averiguação dos custos. Informa que as glosas de 

abril foram no valor de R$ 6.890,00 e em maio de R$ 32.399,00. Conselheira Tatiane destaca que o 

Conselho Fiscal há muito tempo já detectava essas questões no FAM averiguadas agora. Ficou muito 

preocupada com a proposta de boicote dos hospitais porque piora a situação. Questiona como se poderia 

quebrar o cartel para não prejudicar os servidores. Diretora Técnica Tatiane relata que questionou a 

CLINICANP em relação à informação dos funcionários sobre o descredenciamento do hospital a partir de 

agosto e recebeu como resposta um pedido de desculpas, que ocorreu um engano e houve uma 

demonstração de interesse em conversar. Coloca que foram só duas reclamações, mas já foram resolvidas. 

A Diretora Técnica Tatiane informou que só conversaria individualmente com os hospitais e não com um 

representante. Conselheira Tatiane pergunta se os hospitais vão continuar atendendo respeitando a tabela 

proposta. Sugere também que seja elaborada uma nota em conjunto com o Conselho Deliberativo para 

esclarecer aos servidores, informando que o PREVPEL está na busca para melhorar os serviços e que estão 

em negociações com os hospitais. Diretora Técnica Tatiane responde que a nova tabela de serviços 

hospitalares tem como vigência a partir de agosto, mas como estão em negociação e farão reuniões 

individuais, poderá haver alguma alteração. Conselheiro José parabeniza o trabalho da equipe do PREVPEL 

e coloca que estão agindo como se deve agir em uma instituição pública. Relata que não é surpresa a 

reação dos hospitais, mas se surpreendeu com os relatos em relação aos custos. Tem experiência com o 

SUS e a relação com os hospitais através da Secretaria Municipal de Saúde e considera que ter uma tabela 

própria é a melhor solução e considera boa a proposta do pagamento dos serviços hospitalares em três 

vezes os valores da tabela SUS. Destaca que os acordos vencidos devem ser refeitos e que será muito  
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importante ter o credenciamento de alguns serviços da UNIMED. Conselheiro Robson parabeniza toda a 

equipe do PREVPEL e embora a situação atual esteja difícil apoia todas as decisões propostas. Conselheiro 

Tiago também parabeniza a todos da equipe do PREVPEL e destaca que desde o primeiro contato com a 

Diretora Técnica Tatiane como Coordenadora de Saúde percebeu sua competência, assim como o trabalho 

desenvolvido pela Diretora Berenice na busca de melhorias para o Instituto. Coloca que a padronização e a 

organização dos processos do FAM geram problemas porque é tarefa difícil. Destaca que o representante 

do hospital São Francisco de Paula não tem o direito legal de falar por todos os outros hospitais 

credenciados. Acredita que a negociação tem que ser individual como destacou a Diretora Técnica Tatiane. 

Concorda com a proposta da Conselheira Tatiane de elaboração de uma nota conjunta para que seja 

explicada a situação esclarecendo que o processo desenvolvido é para melhorar o atendimento ao servidor 

e beneficiar o FAM. Conselheiro José coloca que a nota conjunta com o Conselho deve informar que o FAM 

está se estruturando, sem citar a questão específica das negociações com os hospitais. Conselheiro Paulo 

coloca que uma nota pode criar certo constrangimento e ainda há necessidade de seguir com as 

negociações, sugere que seja feita uma matéria jornalística informando todas as mudanças propostas no 

FAM, inclusive a futura contratação de auditoria. Conselheiro Rodrigo parabeniza a atitude da direção do 

PREVPEL e do FAM e destaca que como conselheiro sempre debateu a forma diferente com que eram 

tratados os hospitais credenciados. Agora o FAM quer implantar uma igualdade de tratamento e é o 

caminho certo. Propõe que algum conselheiro participe das reuniões de negociação. Diretora Berenice 

agradece o apoio do Conselho Deliberativo e o acolhimento dos conselheiros. Conselheira Carmem 

também parabeniza a direção do PREVPEL e a equipe do FAM e apoia o trabalho desenvolvido 

reconhecendo que é muito difícil e necessário há muito tempo. Diretora Berenice coloca que se sente 

grata, fez mudanças radicais e está formando um time engajado para trabalhar com transparência e 

eficiência. Destaca também o sucesso na execução do Censo Previdenciário. Diretora Técnica Tatiane 

coloca que sempre quer levar as ações ao conhecimento do Conselho para dividir e agradece o apoio 

imprescindível para seguir na otimização dos recursos visando sempre melhorar o atendimento aos 

servidores. Diretora Berenice pede a indicação de um conselheiro para participar das negociações. 

Conselheiro Rodrigo sugere que não há necessidade de ser só um representante do Conselho, pode haver a 

participação de vários conselheiros, de acordo com a disponibilidade de cada um.  Nada mais havendo a 

declarar, eu, conselheira Carmem lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

por todos. 
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Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausentes conselheiros Carmem e Robson, 

mas contando com a presença dos membros do Conselho Fiscal, Cláudio Viana, Renato Abreu e Rosângela 

Mendes, para participarem da reunião conjunta de análise sobre dados financeiros do FAM. Conselheiro 

Rodrigo inicia trazendo a informação que recebeu reclamações de vários servidores que tiveram cobranças 

(descontos) em seus contracheques por consultas mesmo que classificadas como “urgente” em Pronto 

Atendimento, e que não houve qualquer aviso prévio por parte do Instituto - FAM de tal alteração aos 

servidores e nem aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo que tais consultas já eram historicamente e 

integralmente cobertas. Rodrigo coloca que em face disso entrou em contato via whatsapp com a Diretora 

Presidente do PREVPEL, Berenice Nunes, a qual argumentou que a mudança referida se dava em razão de 

uma nova interpretação, que as consultas seriam consideradas como “procedimentos” no Pronto 

Atendimento, e que a Instrução Normativa (IN) Conjunta nº 01/2021, de 13 de março de 2021, em seu art. 

11, prevê que o custo de procedimentos em serviços de pronto atendimento de caráter urgente, bem como 

a medicação utilizada, será integralmente financiado pelo FAM, ou seja, cobrado do servidor. De que 

também há irregularidades constatadas como servidores que, para driblar seu limite de consultas/mês, não 

pagarem, consultavam em Prontos Atendimentos sem ser urgência ou emergência e que especialmente 

num destes locais, onde a dona também é medica credenciada, não havia nenhum registro de consultas 

com ela, mas todas em seu Pronto Atendimento. Rodrigo coloca sua discordância quanto às respostas 

apresentadas por Berenice, pois mais uma vez, ao invés de corrigir ou punir o credenciado responsável, 

opta-se por atingir os servidores e seus dependentes. Também frisa a indignação quanto à nova 

interpretação de consulta no Pronto Atendimento ser considerada como procedimento, pois são situações 

distintas e a IN só versa sobre procedimentos, não nas consultas, não impõe a cobrança ao servidor em 

caso de urgência. Conselheiro Tiago concorda com as colocações de Rodrigo e acrescenta que antes dessa 

alteração do FAM constava no site da Prefeitura de Pelotas, na parte do PREVPEL/FAM, uma tabela de 

coberturas onde a consulta de urgência em Pronto Atendimento era de 100% a cargo do Fundo e quando 

não urgência era 100% financiada, a cargo do servidor (consignada em folha), e agora se encontra uma 

outra tabela apontando que as consultas em ambas situações são somente financiadas, sem cobertura. 

Tiago traz outra reclamação de alguns servidores que é do FAM estar exigindo a partir de então que se 

passe por perícia médica do Instituto a autorização de sessões de fisioterapia mesmo que inferior a 

quantidade de 60 dentro de um prazo de 12 meses, contrariando a IN já citada, a qual em seu art. 4º, §3º, 

prevê que tal exigência somente se dará quando a quantidade for superior, não menos. Que o Conselho 

Deliberativo também discuta sobre isso trazido, além da forma de escolha de representante do referido 

Conselho para acompanhar o Instituto em reuniões de negociação com os hospitais. Conselheira Tatiane 

propõe que o Conselho Fiscal se assim desejar manifeste-se e participe das discussões ora apresentadas 

acerca do FAM. Conselheiro Fiscal, Cláudio, propõe que em face das pautas urgentes do FAM e dados 

contábeis ainda não fechados do semestre, que se discuta então os temas trazidos por Rodrigo e Tiago. 

Conselheiro Fiscal, Renato, propõe que pelo menos se aborde, demonstre, previamente, o superávit do 

FAM até a fim de auxiliar no debate sobre a não mais cobertura do Fundo em consultas de urgência nos 

Prontos Atendimentos. Conselheira Fiscal, Rosângela, coloca que o referido Conselho solicitou de maneira 

informal à Berenice a documentação com detalhamento ao que era cobrado pelos hospitais credenciados, 

principalmente os procedimentos, e não só ser fornecidas as faturas com o quanto foi pago pelo Instituto, 

com objetivo de haver mais transparência, o que de fato causou o superávit vigente do FAM, se foi a 

demanda reprimida em função da pandemia, as alterações anteriores em IN’s que diminuíram algumas 

coberturas, enfim. Cláudio aborda sobre alguns dados contábeis do FAM, destacando que o superávit  
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acumulado de 2021 até o mês de junho foi de R$ 2.302.000,00 sendo o saldo de caixa até o dia 31 do 

mesmo mês em R$ 9.200.000,00 e ocorrendo uma média mensal de superávit de janeiro a junho de 2021 

em R$ 400.000,00. Conselheiro Sérgio ressalta que justamente por tal superávit não se justifica a medida 

do FAM em passar a cobrar dos servidores as consultas de urgência em Pronto Atendimento. Renato 

referenda a informação dada por Rosângela e entende a importância da análise do superávit do FAM para 

os próximos passos, inclusive no que tange às consultas em Pronto Atendimento, cabendo ainda até uma 

possível discussão de, além da retomada da cobertura em caso de consulta de urgência, também ampliar 

esta para procedimentos. Cláudio chama atenção que ainda no ano de 2019, antes da pandemia, FAM já 

apresentava superávit. Conselheiro José coloca ser importante tais dados contábeis para próximas ações e 

que com a contratação de uma empresa de auditoria/consultoria também norteará a otimização dos 

recursos. Rosângela informa que a documentação solicitada à Berenice é do ano de 2015 até então, 

incluindo as tabelas de pagamento que eram utilizadas aos hospitais. Que concorda com a proposta da 

conselheira Tatiane em o Conselho Fiscal se manifestar, discutir a cobrança aos servidores por consultas de 

urgência em Pronto Atendimento. Passadas as considerações iniciais, entra em discussão de fato a pauta 

sobre os descontos em folha a servidores que tiveram consultas de urgência em Pronto Atendimento. 

Sérgio entende que houve uma decisão unilateral do Instituto, sem qualquer contato ou conversa prévia, e 

quando soube procurou obter maiores detalhes de maneira informal com a Diretora Técnica do FAM, 

Tatiane, que apresentou mesmas justificativas utilizadas por Berenice a Rodrigo. Conselheira Tatiane relata 

que o Instituto não poderia de forma unilateral alterar essa situação das consultas de urgência em Pronto 

Atendimento, pois quando se precisa do respaldo deste Conselho aí se é lembrado, em outras situações, 

não. O raciocínio de que a IN não prevê cobertura em consultas de urgência no Pronto Atendimento 

também não é claro, pois não está assim expresso, e porque até então ocorria normalmente. Se existe falha 

na IN e até então havia cobertura, pergunta como não houve antes qualquer apontamento. Tatiane 

defende que haja de forma imediata um posicionamento do Conselho Deliberativo e do Instituto em 

retomar a cobertura, sua manutenção. Rosângela concorda com Tatiane, pois se está omisso na IN a 

cobertura, mas sempre foi disponibilizada, que seja mantida, corrigindo o que for necessário e ressarcindo 

os servidores que tiveram descontos, arcando integralmente com o custo. Aponta que apoiará a decisão 

que o Conselho deliberar. Discorda de Renato no que se refere a discutir a ampliação de cobertura, além 

das consultas de urgência, para procedimentos em Pronto Atendimento. Renato também apoiará a decisão 

que o Conselho deliberar, mas defende em outro momento, oportunamente, discutir a ampliação da 

cobertura também para procedimentos. Os membros do Conselho Fiscal se retiram e deixam o Conselho 

Deliberativo iniciar suas próprias discussões. Tiago ressalta com os mesmos argumentos na sua primeira 

intervenção no que se refere a não mais cobertura do FAM em consultas de urgência no Pronto 

Atendimento. Que estranha o porquê na reunião extraordinária (30/07/2021) do Conselho Deliberativo 

com a Direção do Instituto e equipe técnica do FAM, antes da realizada hoje, nada foi trazido ou informado 

acerca do assunto. Que não concorda que consultas em Pronto Atendimento serem consideradas como 

procedimentos, pois até nas consultas clínicas isso é diferenciado, pode-se consultar e não realizar 

qualquer tipo de procedimento e, quando este ocorre, por exemplo, ir a um otorrinolaringologista e fazer 

uma videonasoendoscopia aí se paga somente tal procedimento e não a consulta em si, justamente por 

serem distintos. Não há clareza na IN nem para cobertura, bem como para financiar as consultas de 

urgência em Pronto Atendimento. Que deve ser retomada tal cobertura e ressarcidos os servidores 

descontados. José não analisa o mérito e zela pelo cumprimento da IN, além de preferir, antes de se 

posicionar, ouvir o assessor jurídico e diretora técnica do FAM, devido a ser complexo tomar uma decisão 

antes de ouvi-los. Conselheiro Paulo questiona de qual finalidade seria de se ter Pronto Atendimento 

credenciado e não ter cobertura, entendendo que deveria entrar em contato com o FAM para se 

reestabelecer o antes posto e discutir nas próximas semanas a nova IN, mas em 2 etapas: o ressarcimento  



 

 

146 

aos servidores e continuidade da cobertura, além de outra discussão acerca do tema. Tatiane concorda 

com Paulo. Rodrigo afirma estar contemplado em parte com Paulo. Aborda sobre fala de Renato em propor 

ampliar cobertura também para procedimentos em Pronto Atendimento, em que no momento, sem 

números mais claros, não têm como se posicionar. Reitera que não pode devido a um Pronto Atendimento 

não estar atendendo de forma correta, se penalizar todos os servidores e seus dependentes. Concorda com 

Paulo, no ressarcimento aos servidores e continuidade da cobertura. José concorda discutir sobre a 

questão das consultas em Pronto Atendimento, mas não uma decisão do Conselho agora que possa, sem 

amparo jurídico, manter o que estava posto antes, sem uma previsão clara, um amparo legal. Colocado em 

votação, o Conselho por 6 votos favoráveis e 1 contra (José) aprova manter a cobertura da consulta urgente 

em pronto atendimento e ver como restituir os valores já pagos pelos servidores e na sequência chamar o 

assessor jurídico, Ricardo Petrucci, para ver como fazer isso tecnicamente. Desta feita, José é favorável ao 

chamamento de Ricardo Petrucci, mas entende que é preciso ouvi-lo antes de votar os encaminhamentos 

de ressarcimento e de manter a cobertura das consultas, pois como dito anteriormente, não está 

discutindo o mérito e sim se há previsão legal para ser feito sem alterar a IN. Sérgio passa a entrar em 

contato com Ricardo Petrucci e o disponibiliza acesso para entrar na reunião, o que na sequência é feito. 

Sérgio informa a Ricardo Petrucci de sua conversa com a diretora técnica do FAM, Tatiane, e de Rodrigo 

para com Berenice. Também questiona ao assessor jurídico de como cessar esse problema, ressarcir e 

solucionar. Ricardo Petrucci explica que na IN, parte sobre Pronto Atendimento, só trata do financiamento, 

não cobertura. Não sabe porque se tinha cobertura antes e entende que deveria, ou descontar das 

consultas clínicas mensais as quais o servidor tem direito ou serem financiadas. Destaca o art. 11 da IN, em 

que o Pronto Atendimento é um atendimento único, o todo (consulta e procedimento). Sérgio ressalta as 

tabelas de cobertura do FAM publicadas no site da Prefeitura, onde antes era expresso a cobertura em caso 

de consultas de urgência em Pronto Atendimento e, agora, com nova tabela, somente financiada, sendo os 

servidores e dependentes penalizados com tudo isso. Tatiane coloca dúvidas se há estabelecido por parte 

do Instituto uma mudança de cultura, formação ou técnica de ajuste para não dar mais cobertura. Ricardo 

Petrucci fala que se por questão de cultura, seria se ater às consultas clínicas (preventivas), com cobertura, 

antes de ir ao Pronto Atendimento. Que para ajustar o que quiser é só alterar a IN, mas que não pode 

responder pelos efeitos financeiros de alguma decisão, alteração, cabendo ao FAM e à diretoria executiva. 

Rodrigo destaca que em IN’s anteriores havia a expressão clara de que não seriam cobradas consultas de 

urgência em Pronto Atendimento e, sem saber, com o passar do tempo, não apareceu mais em outras IN’s, 

mas que independentemente disso, se manteve tal prática de cobertura até então, inclusive anunciado no 

site da Prefeitura. Então, como o FAM está agindo agora, não concorda. Tatiane questiona Ricardo Petrucci 

quanto à legislação municipal, no caso Lei nº 5.499/2008, art. 5º B, que trata claramente que a cobrança ao 

servidor (financiamento) somente se dará em Pronto Atendimento quando a consulta não urgente, ou seja, 

restando ao FAM cobrir em caso de urgência, não havendo respaldo do FAM cobrar agora do servidor. O 

assessor jurídico responde que se consulta está dentro de procedimento, se mantém o que está posto 

agora, financiá-las quando em Pronto Atendimento; caso a consulta seja distinta de procedimento, poderia 

se estabelecer uma regra especial no art. 11 da IN, consulta à parte de procedimento, ser coberta 

integralmente quando urgente e financiada não urgente, além de não descontada das 2 clínicas mensais de 

direito ou 5 bônus nos últimos 12 meses. Ricardo Petrucci afirma que não se pode com base na lei citada 

cobrar dos servidores as consultas caracterizadas pelo Pronto Atendimento como urgentes e, sim, as não 

urgentes. Vencida a discussão acerca do tema, Sérgio passa a questionar o assessor jurídico sobre a 

problemática das fisioterapias, citadas inicialmente por Tiago, onde o FAM está exigindo diferentemente do 

previsto no art. 4º, § 3º da IN. Segundo Ricardo Petrucci, a IN trata da exigência de que se passe por perícia 

médica do Instituto a autorização de sessões de fisioterapia superior a quantidade de 60 dentro de um 

prazo de 12 meses, e não inferior a isso, porém quanto ao posicionamento do Instituto se for esse, nesse  
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caso, não tem como opinar. Diante do exposto, o Conselho aprova por unanimidade encaminhar solicitação 

por escrito ao assessor jurídico para que este remeta a ratificação do que tratou nesta reunião, quanto aos 

casos de não mais cobertura de consultas de urgência em Pronto Atendimento e exigência de ser 

submetido à perícia médica do Instituto quando a autorização for menos de 60 sessões dentro de 12 

meses. Por fim, Conselho discute que para participação representativa deste órgão em reuniões de 

negociação do Instituto junto aos hospitais credenciados, que possa ser qualquer um dos membros, aquele 

(a) com disponibilidade. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Será enviado documento sobre 

tal decisão à diretora presidente, Berenice Nunes, alertando que o Instituto avise com antecedência ao 

Conselho quando das reuniões a fim de haver a organização interna e verificação da disponibilidade do 

membro. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei a presente ata que, após lida 

e aprovada, será assinada por todos, declarando que constam na página 144 do Livro de Atas, documento 

solicitando parecer técnico ao Assessor Jurídico Ricardo Petrucci sobre os temas tratados na reunião e 

documento à Diretora Presidente Berenice sobre comparecimento dos Conselheiros nas reuniões de 

negociação com os hospitais. 
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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio inicia a reunião 

relatando que ontem, a Diretora Presidente lhe comunicou com apenas uma hora de antecedência a 

realização de uma reunião de negociação com Hospital Miguel Piltcher e por esse motivo não informou ao 

Conselho pois não haveria tempo hábil para mobilizar um representante para participar da reunião. 

Berenice convidou o Conselho a enviar um representante para participar hoje do credenciamento do novo 

Centro Clínico da Santa Casa e reforçou o convite para que também haja um representante do Conselho na 

reunião de negociação com a Beneficência Portuguesa que ocorrerá amanhã, dia 11, às 14h. Conselheiro 

Sílvio se disponibiliza a representar o Conselho na reunião com a Santa Casa e conselheiro José se 

disponibiliza a representar o Conselho na reunião de negociação com a Beneficência Portuguesa. 

Conselheiro Tiago coloca sua preocupação com o fato de não termos recebido o parecer do Assessor 

Jurídico Petrucci sobre as questões tratadas pelo Conselho sobre a lei que trata da cobertura do FAM em 

consultas de urgência no Pronto Atendimento, além da interpretação da IN quanto à exigência de perícia 

do Instituto quando sessões de fisioterapia ultrapassarem 60 sessões dentro de 12 meses. Presidente 

Sérgio coloca que está preocupado com o ressarcimento aos servidores dos valores cobrados 

irregularmente e sugere que se envie um documento à Diretora Berenice com o mesmo teor do documento 

enviado a Petrucci para evitar que novos descontos sejam realizados nos contracheques dos servidores. 

Conselheiro José informa que o Conselho Interno da Prefeitura está fazendo uma auditoria e é importante 

se obter parecer técnico-jurídico de Petrucci. Conselheira Tatiane concorda que seja enviado à Diretora 

Berenice o mesmo texto do documento enviado ao Petrucci para evitar o problema na demora do 

ressarcimento dos valores aos servidores. Conselheiro José coloca que a questão é de interpretação da IN, 

portanto é preciso aplicar a solução jurídica correta. Conselheira Tatiane ressalta que o art. 5º B da Lei nº 

5.499/2008 é claro em determinar que a cobrança ao servidor somente se dará em Pronto Atendimento 

quando a consulta não for urgente, ou seja, resta ao FAM cobrir em caso de urgência, não havendo 

respaldo do FAM começar a cobrar agora dos servidores. Conselheiro José propõe enviar à Diretora 

Berenice o relato da reunião com Petrucci e a preocupação do Conselho com os servidores. Conselheiro 

Rodrigo coloca que mesmo que o texto da IN tenha problema de interpretação, até pouco tempo estava 

sendo feito o que estava na lei. De repente houve uma nova interpretação e passou-se a cobrar dos 

servidores sem nenhum aviso da modificação. Destaca que a lei é muito clara e propõe alertar à Direção do 

Instituto em relação ao cumprimento do que está na lei. Também coloca sua preocupação com a 

dificuldade que possa haver na devolução dos valores cobrados indevidamente dos servidores. Propõe 

contatar agora Petrucci. Conselheira Tatiane coloca que o alerta à Direção do Instituto deve incluir também 

a preocupação com os prejuízos aos servidores. Conselheiro Paulo coloca que a IN só não repetiu o que 

está na lei e a lei é clara, consultas de urgência não podem ser cobradas. Presidente Sérgio destaca que 

Petrucci concordou com as questões postas pelo Conselho e a solicitação do parecer técnico era para 

ratificar o que ele havia dito. Conselheiro Tiago coloca que a IN não trata das consultas e a lei deixa claro 

que não se pode cobrar do servidor as consultas de urgência. Questiona como que o Instituto passou a 

cobrar as consultas sem avisar aos servidores, modificando a interpretação da lei e a tabela que está no site 

da Prefeitura. Houve uma mudança na forma de interpretação sem aviso aos servidores e só a partir das 

reclamações é que foi percebida a modificação. Presidente Sérgio propõe que se elabore um documento à 

Direção do Instituto solicitando sua posição em relação às questões legais do FAM discutidas e acordadas 

pelo Petrucci. Conselheiro Tiago registra que há uma matéria no site da Prefeitura sobre o PL do Regime de 

Previdência Complementar (RPC), tratando do seu encaminhamento à Câmara de Vereadores e com a 

declaração da diretora-presidente do PREVPEL, sendo que até o momento o Conselho Deliberativo não  
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recebeu resposta do Executivo (anterior à edição do PL) e nem o próprio Projeto até agora, quer seja por 

parte da Prefeitura bem como por parte do Instituto." Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira 

Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que 

consta na página 148 do Livro de Atas, documento solicitando posicionamento da Direção do Instituto 

sobre às questões legais de cobrança de consultas de urgência e necessidade de perícia médica do FAM. 
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Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL. Presidente Sérgio inicia a reunião 

relatando que recebeu parecer técnico do Assessor Jurídico Petrucci e o MEM nº 20/2021 do PREVPEL e 

que a Diretora Presidente Berenice e a Diretora Técnica do FAM Tatiane solicitaram participar da reunião 

para explicitar as respostas enviadas ao Conselho, no citado memorando, sobre os questionamentos que 

tratam da cobrança de consultas de urgência aos servidores e as perícias médicas exigidas para autorização 

de sessões de fisioterapia. O Conselho decide fazer a leitura dos documentos e depois convidá-las a 

participar da reunião. Presidente Sérgio inicia a leitura do memorando. Em relação ao item “01. Quanto ao 

regime de cobertura dos serviços de Pronto Atendimentos, em reunião entre a Diretora Técnica do FAM, 

Diretora Presidente, Diretora Administrativo Financeira e Assessor Jurídico, foi decidido dar cumprimento ao 

disposto no art. 11 da Instrução Normativa nº 01, de 13/03/2021, ou seja, nos casos de urgência efetuar o 

financiamento aos contribuintes de todos os procedimentos, incluídas as consultas e medicação utilizada.”, 

conselheiro Tiago faz o questionamento sobre a partir de quando e onde está definido que consulta é igual 

a procedimento. A IN trata de procedimentos, e não há o mesmo critério para consultas clínicas fora dos 

Pronto Atendimentos onde há diferença entre custos de consulta médica e procedimento realizado. Se 

sempre foram tratados de maneira separada, consulta e procedimento, gostaria de saber a partir de 

quando passaram a ser consideradas iguais nos Pronto Atendimentos, inclusive existe uma tabela com 

valores diferentes para cada procedimento fora da consulta médica. Presidente Sérgio segue a leitura do 

memorando e conselheiro Tiago faz outro questionamento sobre o item “06. Quanto ao item relacionado 

às perícias de fisioterapia, foi instituído o seguinte processo, de caráter médico-técnico, como fluxo 

necessário à autorização das sessões: a. O usuário apresenta prescrição por parte de seu médico assistente. 

Via de regra, o médico assistente prescreve 20 sessões, que podem ser prescritas por até (3) vezes, 

totalizando as 60 (sessenta) sessões liberadas para o usuário; b. É agendada uma avaliação prévia com o 

médico regulador especialista (fisiatra), parra que este esteja situado a respeito do quadro do paciente, da 

prescrição do médico assistente, e tenha referências do desenvolvimento da patologia ao longo do 

tratamento. Assim, quando for necessário proceder à perícia para autorização de sessões além das 60 

(conforme IN), o médico perito conheça o progresso ou não do quadro de acordo com as sessões de 

fisioterapia até então. c. A perícia só se dá após as 60 (sessenta) sessões, conforme estabelecido na IN.” 

Conselheiro Tiago coloca que segundo a resposta no item b., a PREVPEL já está fazendo uma perícia prévia 

com um fisiatra antes do servidor já ter realizado 60 sessões de fisioterapia. Segundo a IN, após 60 sessões 

de fisioterapia, se houver necessidade de mais sessões, é preciso avaliação do médico perito do FAM. 

Segundo a resposta do Instituto, a partir de 20 sessões já é necessária a perícia prévia com um fisiatra no 

caso do servidor precisar realizar mais sessões, além das 60 autorizadas. Presidente Sérgio acredita que de 

acordo com a resposta, a primeira avaliação não é condicionante para iniciar as sessões autorizadas, o que 

não atrasaria o tratamento. Conselheiro Rodrigo coloca que essa situação surgiu em função de uma clínica 

que trocava sessões de fisioterapia por sessões de pilates. O Instituto em vez de descredenciar a clínica, 

está gerando mais custos para o FAM e prejudicando os servidores e não concorda com a proposta. 

Conselheiro Tiago alega que essa proposta atrasa o tratamento dos servidores. Conselheiro José acredita 

que não há restrição ao início do tratamento, é uma avaliação prévia para que se forem necessárias mais de 

60 sessões, o médico perito já terá conhecimento do caso do servidor. Questiona porque não houve o 

descredenciamento da clínica, é uma questão importante que deve ser colocada e investigada, se há provas 

é necessário descredenciar a clínica. Conselheira Tatiane relata que de acordo com a reclamação da 

servidora ao SIMP, não tem como afirmar se ela foi informada se era obrigatória a avaliação antes do início 

do tratamento. Conselheiro José destaca que na elaboração da próxima IN é preciso ser redundante e bem  



 

 

151 

claro com as questões postas, para evitar interpretações diferentes da intenção do documento. 

Conselheiro Tiago questiona os custos e quem é o médico fisiatra, se é alguém contratado pelo FAM ou se 

são vários médicos. Conselheira Carmem faz a leitura do parecer técnico enviado pelo Assessor Jurídico 

Petrucci tratando das mesmas questões do memorando enviado pela Direção do Instituto e já discutidas na 

reunião do Conselho de 10 agosto passado com a presença dele. Conselheiro Tiago coloca que está claro no 

parecer jurídico que de acordo com a IN, a perícia médica é somente se forem necessárias mais de 60 

sessões de fisioterapia e dentro do prazo de 12 meses. Propõe que se pergunte à Diretora Berenice qual o 

papel do fisiatra, se é para acompanhar ou para autorizar o tratamento. Destaca que no parecer foi 

colocado que haverá cobertura do FAM nas consultas de urgência em Pronto Atendimentos somente se o 

servidor não tiver utilizado as duas consultas clínicas/mês e as cinco consultas bônus, independentemente 

de ter sido em caráter de urgência. Conselheiro Rodrigo concorda com a avaliação do conselheiro Tiago e 

ressalta que as consultas de urgência sempre foram separadas das consultas/mês e das consultas bônus e 

destaca que não há amparo legal para essa interpretação do parecer jurídico. Conselheiro Tiago coloca que 

o parecer jurídico contempla uma nova interpretação ao atrelar as consultas de urgência às consultas 

clínicas e não há legislação que faça essa vinculação. Conselheiro Rodrigo acompanha mesmo raciocínio de 

Tiago, inclusive enfatiza uma situação possível e que seria dificultosa ao servidor, em que caso precisasse 

do Pronto Atendimento (onde não há retorno) e o médico lá o encaminhasse a um especialista, por 

exemplo, um cardiologista, só aí já seriam utilizadas as duas consultas médicas aos quais teria direito 

dentro de trinta dias, sendo que a consulta no referido Pronto Atendimento em nada tem a ver com a 

consulta na clínica do especialista. Na sequência, se fazem presentes a diretora presidente do Instituto, 

Berenice; diretora administrativa e financeira, Lorena; diretora técnica do FAM, Tatiane e assessor jurídico, 

Ricardo. Conselheiro Tiago expõe o primeiro questionamento do Conselho referente ao Memorando 

Interno nº20/2021, datado de 16 de agosto de 2021, assinado por Berenice, no que tange ao item 01, o 

qual diz que nos casos de urgência em Pronto Atendimento devem ser financiados aos contribuintes todos 

os procedimentos, incluídas as consultas e medicação utilizada, logo, a pergunta é no sentido de que como 

consultas em nada têm a ver com procedimentos e, tanto a Lei como a IN tratam somente de tal 

financiamento para procedimentos e medicação, como no citado Memorando assim coloca? Então, Ricardo 

responde que em seu Parecer Jurídico ao Conselho ratifica que realmente consultas diferem de 

procedimentos. Diretora técnica Tatiane propõe que a próxima IN seja mais clara, toda revista, corrigida, 

pois a vigente não menciona ou trata das consultas em Pronto Atendimento, porém, sob seu ponto de vista 

técnico, tais consultas fazem sim parte, compõem, um dos procedimentos realizados naquele local. Informa 

que a devolução dos valores aos servidores que foram descontados por consultas de urgência em Pronto 

Atendimento foi através de decisão conjunta tomada, mas entende que o correto era destas consultas 

serem descontadas daquelas duas previstas nos 30 dias ou cinco bônus nos 12 meses as quais o servidor 

tem direito. Tatiane coloca que tem estudado e observado também no sentido de garantir direitos aos 

servidores e dependentes, como por exemplo, quando se faz um procedimento cirúrgico com médico não 

credenciado, os custos dos honorários (serviço) embora a cargo do contribuinte, não anulam a 

possibilidade de ter cobertura do FAM em demais serviços credenciados como anestesia, hospital e etc., e 

que nesse sentido tem alertado a vários nessa situação. Já quanto ao FAM, na preservação de sua saúde 

financeira e cumprimento da IN, têm se atentado e cobrado algo que há muito tempo, antes de sua própria 

gestão, não vinha sendo feito, que era quando as cinco consultas bônus nos 12 meses já haviam sido 

utilizadas, as excedentes dentro do mesmo prazo fossem às custas do contribuinte. Conselheira Tatiane 

questiona se quando a direção do Instituto cita que está sendo realizada auditoria se isto refere a algo 

interno, próprio da Prefeitura. Ressalta que o Conselho apontou cumprimento da lei municipal, a qual fala 

que somente podem ser cobradas (financiadas) ao contribuinte as consultas de não urgência em Pronto 

Atendimento e, mesmo a IN não sendo clara, em nenhum momento houve qualquer pedido ou  
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entendimento de flexibilização quanto a isso. Tatiane solicita a possibilidade de se ter acesso aos 

apontamentos da citada auditoria. Assessor jurídico, Ricardo, fala que a Lei e IN são compatíveis, que a IN 

está nos limites da Lei, segundo sua interpretação, e de que não há cometimento de ilegalidade. Berenice 

responde à conselheira Tatiane que a auditoria é interna, própria da Prefeitura, a qual aponta que a prática 

do FAM dar cobertura a consultas de urgência em Pronto Atendimento e não serem contabilizadas das 

duas previstas nos 30 dias ou cinco bônus nos 12 meses, as quais o servidor tem direito, vai em desacordo 

do que está previsto legalmente, e que quando concluído o relatório será disponibilizado ao Conselho. 

Conselheiro Rodrigo aborda que consultas de Pronto Atendimento e consultas em clínicas são coisas 

distintas, sempre foram, tanto que o pagamento do FAM em valor era maior para o primeiro. Coloca que 

não concorda com a fala da diretora técnica do FAM, Tatiane, em esta entender que vinha sendo feito de 

forma errada a cobertura do FAM nas consultas de urgência citadas, justamente por ele alegar que não há 

previsão em lugar algum de que estas se enquadrem nos critérios limitadores das demais consultas (duas 

previstas nos 30 dias ou cinco bônus nos 12 meses, as quais o servidor tem direito). Rodrigo questiona à 

diretora técnica do FAM de onde ela tem entendimento, qual premissa, em considerar que as consultas em 

Pronto Atendimento sejam, ou façam parte, dos procedimentos. Assessor jurídico Ricardo pontua que se a 

direção do Instituto e Conselho Deliberativo entenderem diferente de seu parecer, podem alterar os 

mecanismos de cobertura na próxima IN. Conselheiro Tiago coloca que deve ocorrer este debate antes 

ainda da nova IN para, quando da formulação da redação desta, tudo já estar deliberado. Questiona que 

embora neste momento o Instituto, através da resposta do Memorando Interno nº20/2021, garantiu a 

devolução dos valores descontados dos servidores e a manutenção da cobertura do FAM nas consultas de 

urgência em Pronto Atendimento, se o FAM no momento está considerando que estas sejam contabilizadas 

daquelas duas previstas nos 30 dias ou cinco bônus nos 12 meses. Assessor jurídico, Ricardo, responde que 

até uma próxima discussão que defina algo nesse sentido será mantida a não contabilização, sendo à parte. 

Diretora presidente Berenice ratifica o exposto por Ricardo e alerta para a necessidade de o tema ser 

debatido. Diretora técnica do FAM alega que nem a IN bem como a Lei têm previsão para de forma 

ilimitada cobrir as consultas de urgência em Pronto Atendimento. Enfatiza que também em ambos 

amparos legais não há distinção de consultas clínicas ou as de Pronto Atendimento, pois toda vez que se 

referem a essas é utilizado de modo uniforme a expressão “consultas médicas” e, por isso, estariam sim as 

consultas de Pronto Atendimento abarcadas dentro do limitador das duas previstas nos 30 dias ou cinco 

bônus nos 12 meses, o que corrobora com sua tese que a prática do FAM até então contraria a legislação. 

Exclama que se o Conselho entender que consultas de urgência em Pronto Atendimento serão ilimitadas, 

mantendo-se do jeito que se encontra, mais aquilo que há previsto em IN e Lei, sem antes alterá-las, é no 

mínimo equivocado e sofre perigo de responsabilização. Conselheira Tatiane coloca que os casos pontuais 

de possíveis abusos por parte do usuário ou do credenciado, em consultas não urgentes serem classificadas 

como urgentes, devem ser trazidas ao Conselho e tratadas mais profundamente, porém o que não é 

adequado adotar por isso medidas que atinjam restritivamente a todos. Registra que consultará a 

assessoria jurídica do SIMP para uma análise mais criteriosa da legislação envolvida. Diretora 

Administrativa e Financeira, Lorena, ressalta que precisa focar no problema maior e entende que todas 

decisões têm de ser discutidas em conjunto para a nova IN. Conselheiro José destaca o debate qualificado, 

que não se trata de quem está certo, pois as diversas interpretações servem para chegar a um 

denominador comum. Também que enquanto o Conselho apoia as observações e trabalho fiscalizador da 

Direção Técnica do FAM, deve-se rever Lei e IN, analisar o que se quer e adequar. Conselheiro Sérgio coloca 

que o importante é que em conjunto está se tentando acertar, debater, adequar Lei e IN para o bem dos 

usuários e FAM. Transcorrida a discussão acerca das consultas em Pronto Atendimento, passa-se a tratar da 

resposta do segundo questionamento do Conselho à Berenice, referente ao item 6, alíneas “b” e “c”, sobre 

as perícias de fisioterapias. A Direção Técnica do FAM, Direção do Instituto e Direção Administrativa e  
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Financeira entenderam que após o médico assistente solicitar sessões de fisioterapia tem de passar pelo 

médico regulador/avaliador (fisiatra), mas o qual não irá causar qualquer impedimento ou poder de 

autorizar ou não, e sim, de acompanhamento a respeito do quadro do paciente e para que tenha 

referências do desenvolvimento da patologia desde o início e ao longo do tratamento. A prescrição do 

médico assistente não será alterada, onde o usuário é apenas avaliado e acompanhado, somente sendo 

submetido à perícia do Instituto se ultrapassadas as 60 sessões dentro dos últimos 12 meses. Isso fez com 

que se otimizasse recursos do FAM, trata-se de um investimento (custo com fisiatra) com ótimo retorno 

para o Fundo. Conselheiro Rodrigo questiona qual custo e critério de escolha do fisiatra em questão 

(médico regulador/avaliador). Assessor jurídico, Ricardo, responde que nos mesmos moldes, critérios, do 

médico perito, selecionado pelo conhecimento técnico, contratado caso a caso, não se trata de profissional 

credenciado ao FAM recebe por atendimento, no valor de uma consulta. Conselheiro Silvio questiona que 

como existe um custo para o FAM de tal serviço, se não deveria o Conselho antes ter sido participado. 

Diretora presidente, Berenice, responde que se todo o custo fosse passado ao Conselho, grandes seriam as 

demandas, além de que, no caso em tela, a relação custo-benefício é propícia ao FAM. Expõe também que 

ratifica o exposto na sua resposta ao Conselho, no que se refere às dificuldades de negociação com o 

Hospital Miguel Piltcher, único dentre todos os demais em não aceitar a tabela oferecida até que se defina 

uma nova quando da contratação da empresa de auditoria/consultoria, a qual apresentará outra avaliação. 

Também o mesmo hospital alega que suas tabelas seriam melhores que as ofertadas pelo FAM, além de 

solicitar a liberação para que passe a prestar, como credenciado, serviço de internações clínicas. Diretora 

técnica do FAM, Tatiane, diz que informou ao citado Hospital que não lhe será estabelecida uma tabela 

diferenciada daquela apresentada aos demais hospitais. Devido ao adiantado da hora e extensa reunião do 

Conselho Deliberativo com a Direção do Instituto, conselheiro Sérgio propõe que seja tratado na próxima 

reunião esse tema sobre as negociações com os hospitais, dando continuidade, o que foi aceito por todos. 

Nada mais havendo a declarar, eu, conselheiro Tiago, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 150 do Livro de Atas, MEM nº20/2021 

do PREVPEL com as respostas sobre às questões legais de cobrança de consultas de urgência e necessidade 

de perícia médica do FAM e o parecer técnico do Assessor Jurídico Ricardo Petrucci com a análise dos 

mesmos temas. 
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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico 

meet.google.com, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL com a presença da 

Diretora Presidente Berenice, a Diretora Técnica do FAM Tatiane e o Assessor Jurídico Ricardo Petrucci para 

dar continuidade aos temas da pauta da reunião passada. Conselheiro Tiago relata, como informe, que em 

encontro no SIMP com vereador Marcola tratou do PL sobre Regime de Previdência Complementar, relatou 

que o Conselho Deliberativo enviou parecer ao Presidente da Câmara de Vereadores sobre a situação de 

não ter recebido o PL. Vereador Marcola colocou que irá pautar o tema com as Comissões da Câmara e 

provavelmente o Conselho será convidado a participar dos debates em torno do PL RPC. A seguir, Diretora 

Berenice inicia o relato das negociações do PREVPEL com os hospitais, informando que estão ocorrendo 

dentro da normalidade, com exceção do Hospital Miguel Piltcher. Legalmente a situação é bem clara, o 

contratante – PREVPEL – expõe as regras a serem cumpridas e os contratados – hospitais – aceitam ou não, 

tudo dentro de uma negociação em que são feitas propostas buscando o melhor para todos. Com 

CLINICANP, Hospital Santa Casa e Hospital São Francisco de Paula, as reuniões foram muito respeitosas, 

todos entenderam a necessidade de unificar as relações e buscar a transparência. Com o Hospital da 

Beneficência Portuguesa ainda estão em ajustes. O único entrave no momento é o Hospital Miguel Piltcher, 

cujos representantes estão muito resistentes à proposta do FAM, não se convencem que haverá uma 

tabela final elaborada pela Consultoria e propõem tabelas próprias que deveriam ser adotadas pelo FAM.  

A Diretora Técnica do FAM Tatiane apresentou o documento que explica o porquê do cancelamento das 

internações clínicas no Hospital Miguel Piltcher. A decisão foi do Conselho Deliberativo, em 2011, em 

função dos elevados valores das faturas mensais apresentadas pelo hospital, que poderiam gerar 

incapacidade de pagamento pelo FAM. O Conselho decidiu limitar as internações somente para as áreas 

traumatológicas e obstétricas. Diretora Técnica Tatiane relata que há casos de internações longas, família 

de pacientes idosos que usam os planos de saúde para mantê-los nos hospitais em casos que poderiam ter 

cuidados em casa. Coloca que são inúmeros os itens a serem contemplados na tabela do FAM, assim, 

provisoriamente, serão contemplados os itens de materiais e equipamentos e depois a consultoria realizará 

o trabalho de composição de todos os itens. O objetivo é otimizar os custos com itens mais simples. O 

representante do Hospital Miguel Piltcher apesar de ser contestado pelo FAM com documentos que 

comprovam seus equívocos, se mantém resistente em reconhecê-los e reage muito agressivamente. 

Compareceu ao FAM e solicitou a inclusão das internações clínicas na negociação e exigiu a adoção da 

tabela que ele apresentou. Em outro dia foi ao Instituto e entregou uma nova tabela a ser adotada e deu 

um prazo à Diretora Técnica para a adoção e outro prazo para o FAM responder sobre a inclusão das 

internações clínicas no novo contrato. Diretora Técnica Tatiane respondeu ao representante do hospital 

que a proposta de tabela do FAM já havia sido apresentada de forma igual para todos os hospitais e em 

relação às internações clínicas, enviaria a proposta ao Conselho Deliberativo para avaliação. Mais uma vez o 

representante do Hospital Miguel Piltcher foi agressivo. Tatiane destaca que os hospitais não podem ter 

lucro sobre os materiais e a tabela apresentada pelo Hospital Miguel Piltcher elimina alguns itens, mas 

aumenta em muito, de forma exponencial, outros. Diretora Presidente Berenice coloca que o memorando 

do Conselho em 2011, justificava o cancelamento das internações clínicas em função dos valores cobrados 

estarem sendo muito altos o que poderia causar uma incapacidade de pagamento pelo FAM. Diretora 

Técnica Tatiane relata que o representante do Hospital Miguel Piltcher explicou que somente foi avisado do 

cancelamento das internações clínicas e não sabia do documento oficial. Ela coloca que não encontrou 

documentos do FAM para Hospital Miguel Piltcher em relação as tabelas, somente documentos do hospital 

para o FAM e que quando teve acesso ao memorando do Conselho Deliberativo, passou a cumprir o que 

estava determinado, só internações na traumatologia e na obstetrícia. Tatiane solicita ao conselheiro José,  
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porque ele esteve presente, que relate sua impressão sobre a negociação com o Hospital Miguel Piltcher. 

Conselheiro José coloca que a ideia é buscar melhorar o FAM e a transparência das ações, mas o 

representante do hospital, insiste em impor sua tabela. Quando teve conhecimento do memorando do 

Conselho Deliberativo sobre cancelamento das internações clínicas, piorou seu comportamento e foi 

enfático, afirmando que quer a internação clínica novamente. Conselheiro José colocou que a posição do 

Conselho é de aguardar a consultoria para definir as ações e que não saberia informar o que o Conselho 

decidiria. Relata que após a reunião recebeu mensagem de Maira Piltcher, em nome do Hospital Miguel 

Piltcher, solicitando uma conversa e antes de respondê-la, colocou no grupo de whatsapp do Conselho que 

diria à Maira que qualquer solicitação deveria ser feita ao Conselho e por escrito. Diretora Presidente 

Berenice informa que o documento enviado pelo Hospital Miguel Piltcher ao Conselho contém vários 

equívocos que já foram rebatidos ponto a ponto ao seu representante. Conselheira Tatiane concorda com 

conselheiro José em relação a forma do Hospital Miguel Piltcher contatar o Conselho, deve ser por escrito 

para tentar manter um mínimo de respeito no relacionamento. Petrucci relata que em 2011, quando foi 

comunicado o cancelamento das internações clínicas, não houve interesse do hospital em procurar reverter 

a situação. Atualmente, apesar da postura inadequada do seu representante, não podemos nos deixar 

afetar. A proposta do FAM é criar uma regra padrão para todos e todos que se enquadrarem nos 

parâmetros criados, devem ser credenciados. É preciso pensar que a relação do FAM é com o Hospital 

Miguel Piltcher, apesar da falta de educação do seu representante. Sugere que o FAM mantenha sua 

proposta, independentemente das posturas equivocadas. Conselheiro Tiago parabeniza a equipe técnica do 

PREVPEL e o conselheiro José pelo trabalho realizado nas negociações com os hospitais. Relata que está 

preocupado com a resposta do Conselho ao documento enviado pelo Hospital Miguel Piltcher. Petrucci 

coloca que não tem como responder à questão posta no memorando de 2011, não há como discutir hoje 

algo que foi aceito em 2011 e sem tentativa de reversão. A regra agora está posta em novos termos e quem 

se adequar vai ser credenciado. Diretora Técnica Tatiane coloca que será preciso definir se vão ser 

mantidas somente internações na traumatologia e na obstetrícia como está hoje ou se vai ser permitida a 

volta de todas as internações clínicas. Presidente Sérgio coloca que diante da complexidade do assunto, 

não devemos decidir hoje. Temos que solicitar ao Petrucci como proceder legalmente para descredenciar 

médicos que possam estar causando situações que burlam as regras e causam prejuízos ao FAM, sem 

perder o credenciamento dos hospitais e não prejudicar os servidores. Diretora Técnica Tatiane coloca que 

além dos problemas causados por alguns médicos, temos problema com a postura do representante do 

Hospital Miguel Piltcher que não se mostra parceiro em resolver tais problemas. Conselheiro Paulo coloca 

que temos que pensar que no modelo credenciamento, qualquer estabelecimento que atenda às regras 

impostas poderá ser credenciado. Precisamos criar regras que garantam segurança contra ações que 

prejudiquem o FAM. Diretora Presidente Berenice acredita que a consultoria vai nos ajudar a discernir os 

procedimentos e a execução de uma tabela própria para o FAM. Conselheiro José concorda com Berenice, 

reforça que a consultoria dará garantias técnicas e jurídicas na tomada de decisões. Diretora Técnica 

Tatiane destaca que a consultoria ajudará na elaboração dos contratos e nos procedimentos e documentos 

necessários para credenciar médicos e hospitais. Conselheiro Paulo coloca que precisamos urgentemente 

criar regras padrão para regularizar a situação atual. Destaca que hoje já há uma evolução em relação à 

situação que havia, graças ao trabalho produtivo da Direção e da equipe técnica do PREVPEL. Diretora 

Técnica Tatiane propõe prioritariamente revisar a IN porque há muitos pontos a detalhar. Presidente Sérgio 

sugere que na próxima reunião se elabore a resposta ao documento enviado pelo Hospital Miguel Piltcher e 

se comece a discutir as modificações na IN. Todos concordam com a proposta. Diretora Presidente Berenice 

coloca que junto às questões da IN devemos discutir a reapresentação do PL que está na Câmara de 

Vereadores que envolve a contribuição, está preocupada em oferecer melhor atendimento aos usuários 

com a demanda pós-pandemia. Nada mais havendo a declarar, eu, conselheira Carmem, lavrei e digitei a  
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presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos, declarando que consta na página 154 do 

Livro de Atas, documento enviado ao Conselho Deliberativo pelo Hospital Miguel Piltcher e MEM 

nº01/2011 do Conselho Deliberativo que trata do cancelamento das internações clínicas no Hospital Miguel 

Piltcher. 
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Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelo sistema eletrônico meet.google.com, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do PREVPEL, ausente conselheiro Robson. Presidente 

Sérgio lista vários assuntos que precisam ser tratados pelo Conselho e destaca como prioridade a resposta 

ao documento enviado pelo Hospital Miguel Piltcher sobre as internações clínicas. Presidente Sérgio coloca 

que no momento a direção do PREVPEL está fazendo cumprir o que foi determinado pelo Conselho no 

memorando de 2011 e que nunca foi cobrado. Propõe ir ajustando às demandas dos servidores, passo a 

passo, até a conclusão dos serviços da consultoria. Relata também que foi contatado pela Diretora Técnica 

Tatiane que colocou um novo problema na relação com o Hospital Miguel Piltcher em função da solicitação 

pelo Dr. Saulo Recuero em prestar serviços na área de urologia exclusivamente naquele hospital. 

Conselheiro Paulo coloca como uma proposta, em relação à solicitação do Hospital Miguel Piltcher, 

somente permitir internações clínicas de cirurgias que têm um prazo para recuperação. Conselheiro José 

coloca que algumas internações clínicas são geradas no pronto atendimento, o que é uma questão mais 

complicada de resolver. Propõe chamar a Diretora Técnica Tatiane para participar da reunião e explanar o 

problema relatado ao Presidente Sérgio sobre os procedimentos urológicos. Diretora Técnica Tatiane junto 

com a Diretora Presidente Berenice e o assessor jurídico Petrucci entram na reunião. Diretora Técnica 

Tatiane relata que em função do litígio que está acontecendo com o Sr. Recuero, representante do Hospital 

Miguel Piltcher, o FAM passou a cumprir o que está determinado pelo memorando do Conselho de 2011, 

ou seja, somente permitir prestação de serviços de traumatologia e obstetrícia. Essa decisão impede a 

prestação de serviços de outras áreas da medicina. Ao saber dessa decisão, foi relatado que o Dr. Saulo 

Recuero, urologista, por ter uma estrutura de equipamento específica para a prestação de seus serviços 

instalada no Hospital Miguel Piltcher, só poderia realizar seu trabalho naquele hospital. Atualmente, só o 

Hospital Miguel Piltcher tem essa estrutura, mas em breve estará disponível no Hospital da Santa Casa. 

Conselheiro José, conforme havia comunicado anteriormente, se retira da reunião por ter outra agendada 

na Secretaria da Fazenda. Assim, pacientes, usuários do FAM, que estavam com procedimentos urológicos 

agendados para o mês de outubro, foram pressionados a solicitar ao FAM que seus atendimentos fossem 

classificados como urgentes porque o Hospital Miguel Piltcher seria descredenciado. A questão é como 

resolver o problema atual dos pacientes do Dr. Saulo Recuero que não podem ser operados em outro 

hospital devido ao equipamento especial que hoje somente o Hospital Miguel Piltcher possui. O 

memorando de 2011 do Conselho não permite que haja pronto atendimento no Hospital Miguel Piltcher 

porque podem ser geradas internações clínicas fora das áreas permitidas no documento. Conselheira 

Carmem pergunta qual o procedimento legal para descredenciar médicos que tenham atitudes irregulares. 

Assessor jurídico Petrucci relata que o FAM sempre trabalhou informalmente e a partir do aperfeiçoamento 

do direito administrativo e da Constituição de 1988 foram afastados critérios subjetivos. Para tanto, não 

pode haver critérios subjetivos para o descredenciamento de médicos e se não forem formalizados, não há 

possibilidade de descredenciamento se não houver comprovação que ele não esteja cumprindo as normas. 

Conselheiro Paulo pergunta como é possível regulamentar hospitais e clínicas se seguirmos essa linha de 

raciocínio. Petrucci responde que para hospitais e clínicas um edital estabeleceria as regras jurídicas da 

contratação, tipo de serviços e valores, sendo opcional ao hospital querer se credenciar ou não. 

Conselheiro Paulo questiona como se pode oferecer algo a um hospital e a outro não, sem termos edital. 

No caso do Hospital Miguel Piltcher, um memorando de 2011 restringiu a prestação de serviços, o que não 

foi respeitado durante 10 anos. Petrucci responde que apesar do atendimento parcial ao que determinou o 

memorando, é preferível manter a situação como está, do ponto de vista legal, para criarmos a menor 

margem de risco no momento em que mudanças radicais serão realizadas. Diretora Presidente Berenice 

relata que o Sr. Recuero, representante do Hospital Miguel Piltcher, ao mesmo tempo que menospreza o  
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FAM, faz um movimento para que pacientes pressionem o FAM, tornando cirurgias agendadas para 

outubro em cirurgias de urgência, alegando que o hospital será descredenciado. Berenice coloca que sua 

preocupação é ampliar as possibilidades de atendimento no Hospital Miguel Piltcher e não tornar 

servidores reféns do hospital. O representante do hospital informou que se o Conselho não liberar as 

internações clínicas, ele irá se descredenciar. Coloca que por uma questão de segurança jurídica, concorda 

com Petrucci em deixar a situação como está até a implementação da consultoria e a elaboração do edital 

que irá determinar as novas regras de forma clara, com valores e restrições. Presidente Sérgio coloca que 

após a fala de Petrucci, pensa que o mais prudente é manter a situação como está. Pergunta à Diretora 

Tatiane se há registro de abusos em relação às cirurgias e ao pronto atendimento no Hospital Miguel 

Piltcher. Diretora Tatiane relata que os abusos estavam nos valores cobrados na tabela e a partir da nova 

normativa, com valores da tabela do FAM, houve uma melhoria. Quanto ao tempo dos pacientes no 

hospital em internações clínicas, não há como controlar. Petrucci coloca que na prática, se passaram 10 

anos e não houve cumprimento total do que foi determinado, consolidando uma situação de 

informalidade. Diretora Tatiane coloca que o problema pontual hoje é a questão dos procedimentos 

urológicos que não podem ser encaminhados aos outros hospitais. Se o Conselho incluir os procedimentos 

urológicos junto aos procedimentos traumatológicos e obstétricos determinado pelo memorando de 2011, 

resolvemos o problema e aguardamos a consultoria que vai gerar um edital, com um novo regramento para 

que qualquer hospital se credencie, caso atenda o que for determinado. Diretora Presidente Berenice 

sugere que quando o Conselho responder ao Hospital Miguel Piltcher, reforce essa situação que será 

gerada com a consultoria e com o edital que trará transparência e igualdade para todos. Presidente Sérgio 

propõe que após formular a resposta ao hospital, o Conselho a encaminhe ao assessor jurídico Petrucci 

para uma avaliação sob o ponto de vista legal e para que não se cometa nenhum erro jurídico. Diretora 

Presidente Berenice aproveita a oportunidade e destaca outra pauta importante a ser tratada pelo 

Conselho, a elaboração de uma nova IN. A equipe do PREVPEL se retira da reunião. Conselheiros 

concordam que a resposta ao Hospital Miguel Piltcher seja de manter a situação atual até a realização da 

consultoria, e consequentemente, até a elaboração de um novo regramento que permitirá a qualquer 

hospital que atenda ao estabelecido ser credenciado pelo FAM. Concordam também que a resposta seja 

analisada pelo assessor jurídico Petrucci antes de remetida ao hospital. Nada mais havendo a declarar, eu, 

conselheira Carmem, lavrei e digitei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.  

 


