
ASSUNTO: Parecer Atuarial sobre o impacto de serviços que passarão a ser

atendidos pela rede credenciada conforme o projeto de lei prevê alterações

na lei 154/1992.

INTERESSADO: Instituto de Previdência e Assistência dos servidores

municipais de Novo Hamburgo - IPASEM

RELATORA: Nathalie Padilha Santos, Atuária MIBAn° 3557

1. INTRODUÇÃO

Conforme o projeto delei complementar prevê alterações na lei 154/1992,
foi solicitado pela entidade que fosse elaborado um parecer sobre o impacto das
principais alterações do projeto de lei. Diante disso, foi solicitado dados de
utilização de serviços atendidos internamente pelo IPASEM e despesas
variáveis juntamente com os valores da rede credenciada. Salientamos que os
serviços de nutrição, psicologia e fonoaudiologia não tinham valores definidos
pela rede credenciada até a presente data da elaboração desse parecer, para tais
serviços foram projetados com base nos dados informados.

2. OBJETIVO

Tendo em vista a saúde financeira do IPASEM e o resultado da avaliação
atuarial, que tem o objetivo de subsidiar os Gestores do IPASEM no que tange
às medidas a serem adotadas a fim de manter o equilíbrio e saúde financeira
será apresentado neste parecer, o impacto da utilização dos serviços pela rede
credenciada e não mais internamente pelo IPASEM conforme prevê o projeto
de lei complementar que irá alterar a lei 154/1992.
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3. Projeto de Lei Complementar

A partir do projeto de lei complementar que tem por objetivo de
adequar a legislação municipal, inclusive alguns artigos já estão previstos
em resoluções publicadas referente ao IPASEM.Segue abaixo o projeto de lei.

Acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nO154, de 24
de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos
ServIdores Públicos do Município de Novo Hamburgo, e dá outras
providências.

[..}

Art. 1° O art. 2° da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com as seguin tes alterações:

"Art. 2° O Instituto tem por objetivo primordial a realização de
operações de previdência social e assistência à saúde aos seus segurados e
respectivos dependentes, nos termos desta Lei (NR).

Parágrafo único. O Instituto poderá, por instrumento de convênio
próprio, mediante ressarcimento dos custos despendidos na sua execução,
realizar operações especificas relativas a servIdores municipais:

I - de inspeção oupericia médica, para fins admissionais;

11- de avaliação psicológica para fins de porte de armas da guarda
municipal (NR)"

Art. 2° O art. 12 da Lei Municipal n ° 154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art.12. .

S 4° A indicação dos membros do Conselho recairá, obrigatoriamente,
em pessoas diplomadas em cursos de técnico-contábil e/ou de nível
universitário nas áreas financeira, administrativa; contábIl, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria. (NR)"
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A
Art. 30 O art. 19 da Lei Municipal n o 154, de 24 de dezembro de 1992,

passa a vigorar com as seguin tes alterações:

':4rt 19 São seguràdos do Instituto, obrigatórios para efeitos
previdenciários e facultativos para efeitos de assistência à saúde, todos os
Servidores Públicos Municipais estatutários detentores de cargo efetivo,
ativos e inativos, e respectivos pensionistas, dos Poderes ExecutÍvo e
Legislativo, fundações de direito público e autarquias municipais, em
conformidade com as disposições dos artigos 39 a 41da Constituição Federal
(NR)

S 20 Os Servidores :estáveis abrangidos pelo artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal, que por
..força do disposto no artigo 238 da LeiMunicipal nO333, de 19 de abril de 2000,
passaram a ser regIdos pelo Estatuto do Servidor Público Municipal,
igualmente são ilhados ao !nstituto, na qualidade de segurados obrigatórios
para efeitos previdenciários e facultativos para efeitos de assistência à
saúde. (NR)"

Art. 40 O art. 21 da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

;

':4rt.21. Perde a qualidade de segurado do Instituto: (NR)

I -para fins previdenciários e de assistência à saúde, aquele que, por
qualquer forma, perder a condição de serVidor público municipal ou
pensionista, a partIr da data em que se verificar esse evento, e o servidor
enquadrado nas hipóteses do artigo 22,S 3~ desta LeI;'(AC)

11-para fins de assistência à saúde, os segurados que,protocolando no
IPASEM requerimento administrativo de exclusão da assistência à saúde,
tiverem o seu pedido deferido pela autarquia,na forma disposta em resolução
do Conselho DelIberativo do Instituto. (AC)
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91° A perda da qualidade de segurado de que trata o inciso IJ não
implicará dever de restituição de quaisquer valores recolhidos a título de
Contnbuição ou Quotade Assistência, objeto,respectivamente, dos incisos IJ
e IV do artigo 111desta Lel;desde que respeitan tes a competências prévias ou
à corrente relativamente à data de deferimento dopedido de exclusão. (NR)

9 2° A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos
seus direitos e de seus dependen tes e beneficiários, para fins previdenciários
e de assistência à saúde, conforme o caso, inerentes aoregime previsto nesta
Lei sem direito a qualquer restituição das contnbuições pagas, ou perdas e
danos, sendo ininvocável o direito adquindo, ressalvada a hipótese prevista
nos1°desteartigo. (AQ

93° Opedido de exclusão da assistência à saúde de que trata o inciso IJ
será irretratável, e o encerramento da pre$tação dos serviços pelo IPASEM
ocorrerá a con tar da data do deferimen to dopedido. (AC)"

Art. 5° O art 23 da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de ]992,
passa a vigorar com a seguin te alteração:

'Art 23. São beneficiários para os fins previdenciários e de assistência
à saúde de que trata esta lei, através do Instituto, os segurados e,na qualidade
de beneficiários do segurado servidor, seus dependentes diretos. (NR)"

Art 6° O art. 24 da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de ]992,
passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

"Art 24 .

S 11Para efeitos dos serviços de assistência à saúde, admitir-se-á a
inclusão de filho solteiro com ldade superior a 18(dezoito) anos e inferior a
24 (vinte e quatro) anos como beneficiário do segurado requerente, mediante
o pagamento de contribuição dJferenciada,pelo segurado, nas condições e
forma estabelecldas em resolução do Conselho De1Jberativodo Instituto. (AC),

S ]2Resolução do Conselho Deliberativo do Instituto disporá sobre as
categorias de dependentes que devem providenciar renovação cadastral
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junto ao IPASEM, periodic?mente, para que não haja caducidade dos seus
direitos relacionados à asslstênciaà saúde, bem como sobre as condições a
serem observadas por cada uma dessas categorias para a realização da
referidarenovação cadastral (AC~r

l~lI~,ifi~;:,'" ;;g~i\~~~fgime~.
.};;;jr~'¥ªç~q~4e,

Ar!. 7° O art. 32 da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com asegliinte alteração:

~rt. 32 .

IV - para o filho, de qualquer condição, para fins de serviços e
benefícios de assistência à saúde, ao completar 18(dezoito) anos de idade ou
pelaemanGipação, salvo 1e in válido e ressalvada a hipótese prevista no
artigo 24, S 11, desta Lei;'e (NR)

"

Art. 8° O art. 33 da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

~rt. 33 Para efeitos previdenciários a inscrição do segurado é
automática e seráprocedida pelo Município, suas autarquias e fundações de
direito público a partir do respectivo ato de posse, condicionada ao efetivo

. exercfciodo cargo, nos termos da lei (NR)"

Artgo Fica acrescido o art 33-A a Lei Municipal nO 154, de 24 de
dezembro de 1992, com a seguinte redação:

~rt 33-A. Para efeitos de aSSistência à saúde, a inscrição de servidor
público municipal ativo e de pensiomsta é facultativa e será procedida pelo
IPASEM-NH, exclusivamente quando da:
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A
1-posse,'

11-habilitação no benefício depensão.

8 1° Resolução do Conselho Deliberativo do Instituto disporá sobre
requisitos, forma e prazos do termo de adesão de que trata este artigo e de
quaisquer requerimentos cuja apresentação se fflça necessária de modo
complementar ao termo, para fins de inclusão e exclusão de usuário na
assistência à saúde.

8 2° O setor de recursos humanos do órgão ou entidade da
Administração Pública Direta ou Indireta ao qual vincular-se-á o servidor
poderá exigir, nos termos da resolução de que trata o81~a entrega de termo
de adesão à assistência à saúde assinado pelo ingressante.

83° A inscrição de servidor público municipal ativo e de pensionista
de que trata opresente artigo garantirá ao inscrito a qualidade de segurado
titular para fins de assistência à saúde, nos termos da Lei Municipal n °154,
de 24 de dezembro de 1992, observadas as limitações previstas em resolução
do Conselho Deliberativo do Instituto.

(j 40 A qualidade de segurado titular para fins de assistência à saúde
de que trata o (j 3° será estendida ao servidor público municipal ativo que,
detentor dessa qualidade, ingressar na inatividade de modo vinculado ao
Regime Próprio de Previdência do Municipio de Novo Hamburgo.

85° É vedada a inscrição em qualquer hipótese diversa, inclusive para
fins de reingresso. (AC)"

Art. 10.O art. 35-A da Lei Municipal n °154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

:4rt. 35-A. Entende-se por salário-de-contnbuição, para efeitos de
assistência à saúde, a remuneração do segurado, como tal definida no artigo
65 da Lei Municipal n °333/2000, nos artigos 59, 62 e 98 da Lei Municipal n °
28/53, e nos artigos 36 e 42 da Lei Municipal nO87/80 (NR)"

Art. 11.O aFt. 74 da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguin te alteração:
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:4rt 74. A assistência básica à saúde consiste na cobertura de
. . despesas decorrentesde atendimen tos médico-hospitalares e odon tológicos,

compreendendo a prestação de serviços de natureza clinica, cirúrgica e
farmacêutica, e de atendimentos de enfermagem, psicológicos,
fisioterápicos, nutricionais e fonoaudiológicos, aos segurados do Instituto,
seus dependentes e beneficiários, na forma que vier a ser estabeleclda em
Regulamento, com observância ao eqUlJibrioatuariale aos recursos do Fundo
de Assistência à Saúde- ficando as despesas condicionadas às
disponibJiidades de recursos técnicos próprios e/ou de terceiros. (NR)

81°Nos limites de cobertura previstos nesta Lei ficam cobertos pelo
Sistema de Assistência à Saúde tão somente os procedimentos, exames,
tratamentos, insumos e materiais estabelecidos em tabelas próprias do
IPASEM (NR)

82° As tabelas de que trata o 91°serão previstas em resoluções do
Conselho Deliberativo, com as excJusões de cobertura dispostas no
Regulamento da Assistência à Saúde do Instituto. (AC)

83° Novos procedimentos somente poderão ser incluidos nas tabelas
de cobertura do IPASEM mediante proposta de resolução de iniciativa da
Diretoria Executiva do Instituto, e aprovação pelo Conselho Deliberativo,
fundamentadas em prévio cálculo financeiro-atuarial (AC)"

~l!W~~rªf!~~~;~~iW~ª!~~~ffii~;~fl?I~~[~:~;~~~ª@J~~P~ª$;;.ªd~~qúação
~~~~ê!t

Art. 12. O art 75 da Lei Municipal n °154, de 24 de dezembro de ]992,
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

:4rt 75 .

9 2°A coparticipação de que trata o parágrafo anterior poderá ser
. financiada pelo IPASEM, a pedido do segurado, desde que haja recursos
financeiros disponíveis para talno Sistema de Assistência à Saúde e que o

"respectiv9 beneficiário autorize o ressarcimento do montante financiado,
parceladamente ou não, através de desconto em folha de pagamento e com
os acréscimos devidos, na forma e percentuais definidos em resolução do
Conselho Deliberativo do Instituto. (NR)
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9 3° Resolução do Conselho Deliberativo do IPASEM poderá
estabelecer percentuais menores oumaiores do queosprevistos no 91°para
fins de cálculo do valorde coparticipação dos serviços de assistência à saúde
nela especificados, desde que haja justificativa técnica para adoção dessa
medida e, em caso de estabelecimento de percentuais menores,
demonstração de observância ao eqwlibrio atuarial e aos recursos do Fundo
de Assistência à Saúde. (AC)

9 4° As dívidas de coparticipação serão càbradas extrajudicial e
judicialmente, nos termos da Lei Complementar Municipal nO826, de 09 de
dezembro de 2002, observando-se as disposições que seguem: (AG)

a) Será realizada a inscrição em dívida ativa do montante deVldo após
apuradas as suas legalidade, liquidez e certeza, excepcionando-se a hipótese
de dívida em montante pecuniário equivalente ou inferior a 30 URM's,caso
no qual não será inscrita em dívida ativa; (AC)

b) É fixado em montante pecuniário equivalente a 330 URM's o valor
mimmo para propositura de ação de execução fiscal para cobrança de
créditos de coparticipação do IPASEM (AC)"

Art 13. O art 78-A da Lei Municipal nO154,de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguin te alteração:

':4rt 78-A. O Instituto prestará assistência funeral por ocasião de
faleCimento de servidor público municipal ativo ou inativo titular da
assistência à saúde. (NR)

"

Art. 14. O art 79 da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

':4rt 79 In tegram a Assistência Médica do IPASEM as especialidades
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, em consonância com suas

A

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciório

wwwoti'H~noat\.loriol.com.br • nathalie@Ott1encatuolio!ç'Jmb'

li 1111ath'm(l~tualÍOI 11 (5H <;> 81476733

&I í51)3300 8126

Ende""i'" Av. Carlos Gomes, no m, conjunto 1101.Solo 17,

Boirro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003

Horório: Seg a Sex dl)s 9h às 18h



respectivas normas, incluindo os àtos diagnósticos e terapêuticos, clinicos
ou cirúrgicos pertinentes, abrangendo os seguintes segmentos de
assistência à saúde, mediante prestação de serviços na rede credenciada:
(NR)

I - Atendimentos em consultório, compreendendo as consultas
médicas e osprocedimentos em consultório,' (AC)

JI- Serviços complementares, que incluem todos os procedimentos
com finalidade diagnóstica ou terapêutica contemplados em resoluções do
Conselho Deliberativo do Instituto, executados por pessoas fisicas ou
juridicas credenciadas, tanto em consultório, como em ambulatório ou em
regime de internação hospitalar,' (AC)

JII - Tratamento ambulatorial representado por todo o procedimento
clinico ou terapêutico, realizado em en tidade hospitalar credenciada e
quando executado sem o regime de internação hospitalar,' (AC)

IV - Tratamento hospitalar, incluindo todo procedimento, clinico ou
cirúrgico, terapêutico ou diagnóstico, procedido sob o regime de in ternação
hospitalar,' e (AC)

V - Atendimento de pronto socorro, realizado em pessoas juridicas
credenciadas pelo Instituto, mais especificamente em casos clinicos,
cirúrgicos e traumatológicosagudos, em caráter de urgência ou emergência.
(A C) " .

!@iijl~~~;[~~1Il~rm~ª~:~~º}~~~Y'ª9'i,q,g:ímpaçtó;é
. '~~~~~;~~p~$s~r;i~:~"serViçQs

í~4:ª!

Art. 15 Fica acrescido o art 79-A a Lei Municipal nO 154, de 24 de
dezembro de 1992, com a seguinte redação:

:4rt. 79-A.Havendo impossibilidade de utJlização de serviço prestado
por pessoa lisica ou juridica regularmente credenciada, nos casos de
urgência ou emergência, ou inexistindo prestador de serviço credenciado,
fica assegurado o reembolso das despesas médicas conforme valores
máximos estabelecidos nas tabelas de honorários, materiais e
medicamentos instituídas em resolução do Conselho Deliberativo do
IPASEM na forma nela determinada. (AC)"

A

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária

WWW.athef.iootuCriolcom.brtllnatt!aHe~.X:them)atuf.Jrial.{;orr..brEndereço::A\ •.CorJOsG.xnes.n<.rn.conjurn:ç.1101. Soja r"

11a 11athencottlcrioi 11 (51)9 811.7 6733 Boirro AuxillOdoro, Porto Alégf::;'" HS.CEP~?Ü4e.O-C03

11 (SI)33008121> HOt'árlo:s",g a Se:;(lOS Oh ns 18h



A
ê1Vlft~~~~fct~~~~tt;~i!~P!if:~~tl~~!l~~t~~ti),~~~t~~a~~~~~~~~ºt\ã~ª~~j*ªªi\i~

q4êqp~çªtrçf~~~~M

Art. 16. Fica acrescida a Subseçãa 11,intitulada '2)A ASSISTÊNCIA
FISIOTERÁPICA';à Seçãa VIIda Capitu,laV,TítulaIV, da Lei Mumóipal na 154,
de 24 de dezembro de 1992, a qual englabará a artiga 80, renumeranda-se as
atuais subseções 11e IlIpara 111e V,respectivamente.

Art 17. O art 80 da Lei Municipal na 154, de 24 de dezembrade 1992,
passa a vigorar cam a seguin te alteraç~a:

"Art. 80. Os serviças fisiaterápicas serãa prestadas pela rede
credenciada, cantemplanda exclusivamente fisiaterapia cinética-funcionai,
neurofuncianal e pneumafuncio'nai, estimulaçãa precace, cinésiaterapia,
reeducaçãa pastural glabal e hidroterapia, na farma e limites previstos em
Resaluçãa da Canselha De1JberativadolPASEM (NR)"

gl$.[<[8~'~;ª~~iª~~gª~~~º~p~~~~~f!liiif~~j~ffií~!~

Art 18 O art. 81 da Lei Municipai n o 154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigarar cam as seguintes alterações e acréscimas:

"Art 81. A Assistência Odontalógica cansistirá nas atas e
procedimen tas, clínicas 'Oucinírgicas, necessárias aa diagnóstica e/au
tratamenta e destinadas à manutenção' da saúde bucal e à preservaçãa das
elementas dentárias, abrangenda as seguintes segmentas de assistência à
saúde, mediante prestaçãa de serviças na rede credenciada: (NR)

I - Diagnóstica, campreendendo' as exames clínicas e as exames
radialógicas,' (AG)

II - Prevençãa, campreendenda as pracedimentas e as atas
necessárias à pronJaxia da cárie dentária, cama a remoçãa de tártara, a
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A

.Ar!. 19 Fica acrescido o art. 81-A a Lei Municipal nO154, de 24 de
dezembro de1992, com a seguinte redação:

Art. 20.Fica acrescidaa SubseçãoIV,in titulada 'lJAASSISTÊNCIAPOR
TERAPIAS COMPLEMENTARES DE PSICOLOGIA NUTRIÇÃO E
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~rt. 81-A.Havendo impossibJiidade de utilização de serviço prestado
por pessoa física ou jurídica regularmente credenciada, nos casos de
urgência ou emergência, ou inexistindo prestador de serviço credenciado,
fica assegurado o reembolso das despesasodontológicas conforme valores

. máximos estabelecidos nas tabelas de honorários, materiais e
medicamentos instituídas em resolução do Conselho Delibera{jvo do
IPASEM na forma nela determinada. (AC)"
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FONOAUDIOLOGIA~à Seção VIldo Capitulo V,Titulo IV, da Lei Municipal nO
154, de 24 de dezembro de 1992, a qual englobará o artigo 82

Art 21. O art. 82 da Lei Municipal n o 154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

':4rt 82. Os serviços de terapias complementares nas áreas da
Psicologia, Nutrição eFonoaudiologia serãoprestados pela rede credenciada,
na forma e limites previstos em Resolução do Conselho Deliberativo do
IPASEM (NR)"

~?ID~~f~~i~~,~'':''
0litd~1~b;~~1£;..-..
aih4ã,Í{~'~:h~;-t,ê'd..

Art 21. O art. 83 da Lei Municipal n o 154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

':4rt 83. A Assistência Farmacêutica consistirá exclusivamente na
cobertura das despesas com medicamentos utilizados durante tratamento
hospitalar em geral, bem como durante tratamento ambulatorial em casos
de urgência) emergência, quimioterapia, excetuada na via oral, e aplicação e
fornecimento de medicamentos antiangiogênicos, na forma e limites
previstos em Resolução do Conselho Deliberativo do IPASEM (NR)"

Art 23. O art 111da Lei Municipal nO154, de 24 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

"111 .

J - a Contnbuição de Previdência dos segurados obrigatórios e
beneficiários, para oInstituto, corresponderá aos valores mensais obtidos do
percentual de 14% (quatorze por cento) incidente sobre o Salário-de-
Contnbuição definido no ardgo 35desta Lei descontados compulsoriamente
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em/olha depagamento O{iretidos no pagamento do respectivo benefício,.
(NR).

11.,.a Contribuição de Assistência dos segurados facultativos, para o
Instituto, corresponderá a 5,50%(cinco inteiros e cinquenta centésimos por
cento), sendo 4,90% (quatro inteirós e noventa centésimos por cento)
destinados à constituição e manutenção do Fundo de Assistência à Saúde e
0,60% (sessenta centésimos por cento) ao suporte das despesas de
administração, incidentes sobre o Salário-de-Contnbuição definido no artigo
35-A desta Le{ descontados compulsonamente em folha de pagamento ou
retidos no pagamento do respectivo benefício,' (NR)

III - a Quota de Previdência devida pelo Município, suas autarqUlas e
fundações de direito público ao Instituto, corresponderá a valor mensal
obtido de percentual incidente sobre o Salário-de-Contribuição definido no
artigo 35destaLei, obedecendo o escalonamento de alíquotas contributivas
fixadona tabela constan te no Anexo 1,já computado opercen tual de 2% (dois
porcento) destinado ao suporte das despesas de administração,. (AC)

IV - a Quota de Assistência devida pelo Município, suas autarquias e
fundações de direito público ao Instituto, corresponderá a valor mensal
obtido de percentual incidente sobre o Salário-de-Contribuição definido no
artigo 35-A desta Lei; de 5,50%(cinco inteiros e cinquenta centésimos por
cento), sendo: 4,90% (quatro inteiros e noventa centésimos por cento)
destinados à constituição emanutenção do Fundo de Assistência à Saúde e
0,60% (sessenta centésimos por cento) ao suporte das despesas de
.administração,. (AC)

S 2° - Serão devidas a Contribuição de Assistência, pelo segurado, e a
Quota de Assistência, pelo Município, suas autarqUlas e fundações de direito
público, quando o segurado, facultativamente, aderirà assistência à saúde de
que trata esta Lei;na forma descrita em seu artigo 33-A. (NR)"

Art 24. Ao servidor públiço municipal ou pensionista que, na data da
entrada em vigor desta Lei; for segurado da assistência à saúde gerida pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo
Hamburgo -IPASEM, fica garantida apermanência nessa condição.
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A
Art. 25 Ficam revogados:

I - os incisos I a V do artigo 80 da Lei Municipal nO 154, de 24 de

dezembro de 1992,'

II - os incisos I a VII do artigo 82 da Lei Municipal nO 154, de 24 de
dezembro de 1992,'

III - o parágrafo único do artigo 104 da Lei Municipal n o 154, de 25 de
abnl de 1992,'

IV - as aJineas "alie "b"do inciso I do artigo 111da Lei Municipaln o 154,

de 24 de dezembro de 1992,'

V - as aJineas '8 lie "b" do inciso II do artigo 111da Lei Municipal n o154,

de 24 de dezembro de 1992.

Art. 26. Fica estabelecido prazo de 180 (cento e oitenta) dias ao IPASEM,
contados da publicação desta lel; para transição na forma como presta
serviços de assistência à saúde, a fim de que, ao término desse período, preste
esses serviços exclusivamente por meio de sua rede credenciada.

[..]

Os artigos não comentados são em razão que não trará impacto
financeiro ao IPASEM.

4. Resultado do Impacto

Baseado nos dados desde 2017 fornecidos pelo IPASEMfoi realizado a
análise do impacto em relação aos serviços que passarão ser atendidos pela
rede credenciada. Segue abaixo a tabela dos valores dos últimos anos .

.~«!sçriÇ~~.••.•..ll•.qº~~!tI!~Ó~JJ.'!~,I~~IM~~~j?M~~l~{VªfÓti(fr~i{~ºSl~&.~..f:s~!r11~~g:Jy~~l~~ªº';.
_~º_~!.__.. . .._.__ 65.6~_._. __~$~!04.147,06 R$2.430.868,09 . -4~,52o/~

ClínicoGeral 15.502 R$2.122.533,84 R$1.402.620,96 -33,92%
Fisioterapia 29.421 R$632.551,50 R$555.489,13 -12,18%
Fonoaudiologia 1.695 R$93.790,00 R$0,00 N/O
Nutrição 6.574 R$384.031,17 R$0,00 N/O
Psicologia 7.246 R$352.385,06R$ 0,00 N/O
Psiquiatria 5.225 R$718.855,50 R$472.758,00 -34,23%

_?~~!-_._.__ . ..._._??:.~!.2_8_.. '!t4.551.304,~_2 R_$.._~:~41~~13,ª~._. ~~16o/~
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Clínico Geral 15.618 R$2.138.416,56 R$1.413.116,64 -33,92%
Fisioterapia 34.375 . R$739.062,50 R$649.024,12 -12,18%
Fonoaudiologia 1.778 R$98.382,67 R$0,00 N/D
Nutrição 8.698 R$508.108,17 R$0,00 N/D
Psicologia 6.962 R$338573,66 R$0,00 N/D
Psiquiatria 5.297 R$728.761,26 R$479.272,56 -34,23%

2019 68.448R$ 4.505.744,53 R$2.465.839,45 __ -~5,??~_
Clínico Geral 15.875 ~R$2.173~605,OO R$1.436.370,00 -33,92%
Fisioterapia 29.203 . R$627.864,50 R$551.373,13 -12,18%
Fonoaudiologia 1.762 R$97.497,33 R$0,00 N/D
Nutrição 8.783 R$513.073,58 R$0,00 N/D
Psicologia 7.541 R$366.731,40 R$0,00 N/D
Psiquiatria 5.284 R$726.972,72 R$478.096,32 -34,23%

20~_~. __ . 4!~11~ ~$ 2.874.7~~~ ._R$!'_4,~~~77~~~.49,<?~%_
Clínico Geral 1O.173R$1.392.887,16 R$920.453,04 -33,92%
Fisioterapia 13.820 R$297.130,00 R$260.931,30 -12,18%
Fonoaudiologia 685 R$37.903,33 R$0,00 N/D
Nutrição 7.140 R$417,095,OO R$0,00 N/D
Psicologia 6.175 R$300.300;54 R$0,00 N/D
Psiquiatria 3.121 R$429.387,18 R$282.388,08 -34,23%

2021 33.491R$ 2.276.592,36 R$1.042.507,87 __ .__ .~4,21%__
Clínico Geral 5.761 R$788.796,12 R$521.255,28 -33,92%
Fisioterapia 9.613 R$206.679,50 R$181.500,19 -12,18%
Fonoaudiologia 1.064 R$58.874,67 R$0,00 N/D
Nutrição 6.022 R$351.785,17 R$0,00 N/D
Psicologia 7.276 R$353.844,01 R$0,00 N/D
Psiquiatria 3.755 " R$516.612,90 R$339.752,40 -34,23%

~í~lt~,i;í(r~;~~1iff~.f1d.\~ii44i)~~¥~{~~~1ij~Jil$Ií:~1~i~;;t~;iF.t;iif;::~0!~!'~9M~4of~if7.F..'."~;,.,,"'~Ei~2ao-'.,

Apesar de não ter previsão de va.lores para os serviços de nutrição,
psicologia e fonoaudiologia, ainda assim no passado teria uma redução
média de 46,28%durante ÇJsúltimos anos, Logo, o processo de passar os
serviços para rede credenciada impactará de forma positiva na saúde
financeira do IPASEM,

Além disso, foi elaborado o gasto médio dos últimos anos por serviços,
segue abaixo.

A

~i~k\i~;,t;~\:.>i• i'éii~i(If~êj••ilht:~~iffliii$~pia~1t~'F9li:g~'iJ~-iPlQi~~~fr-í\i;qtíjÇ~,~J..~li:i~.:P.Slii!í~~1Y'.}~,;,P,~i«Jii!~ií:<";'!~~I~~~L_....
2017 R$2.122.533,84 R$632,551,50 R$93,790,00 R$384,031,17 R$352,385,06 R$718,855,50 R$4.304.147,06
2018 R$2.138.416,56 R$739,062,50 R$98,382,67 R$508.108,17 R$338,573,66 R$728,761,26 R$4,551.304,82
2019 R$2,113,605,00 R$627,864,50 R$97.497,33 R$513.073,58 R$366,731,40 R$726,972,72 R$4,505,744,53
2020 R$1.392,887,16 R$297,130,00 R$37,903,33 R$417.095,00 R$300.300,54 R$429,387,18 R$2,874.703,22
2021 R$788.796,12 R$206,679,50 R$58.874,67 R$351,785,17 R$353.844,Q1 R$516,612,90 R$2,276,592,36
T'''' .-' --~"><. ~~:~tf:i~!,'~;~;~~$~i~~i~~!I~~~~i~!I!I-

.; ,;a66;93, ;;R$t62,4;1j,,7';91':R$3.702.498,40
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Amédia de gastos por ano ficou de R$3.702.498,40e o serviço de clínico
geral é atualmente o que tem a média maior entre os demais serviços, sendo
a média de R$ 1.723.247,74.

Fundamentado nos dados históricos foi elaborado uma projeção de
gastos com a rede credenciada.

'ti'
':Jit~..;&.
~"

ClínicoGeral 62.929 R$1.252.639,50
Fisioterapia 116.432 R$483.629,93
Fonoaudiologia 6.984 R$65.696,16*
Nutrição 37.217 R$369.595,82*
Psicologia 35.200 R$291.011,89*
PSiquiatria 22.682 4.536 R$451.498,82
.T~tál';,~~'í!~i,J";':ii'.;,ir~~;\i;i~;;:}il.~,ii£~~ir~~~~~~)~~:~~;~~i,~;;;QSitt1ij~~~~f~f#;ll~~;;{ii:~£:~ie,~$i~tijí:i'~$~~H;;.t;~

Os valores projetados foram amparados com os valores informados
em relação ao custo das consultas da rede credenciado. Para os gastos
médios dos serviços Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia foram estipulados
com base na redução média do valor da consulta dos credenciados dos
demais serviços. Resultando numa projeção média de gastos de R$
2.187.768,25,reduzindo cerca de 40,91%quando comparado a média de gastos
calculada dos últimos anos,

Além disso, foi informado os gastos variáveis e administrativos do
IPASEM para manter os serviços internos de clínico geral, fisioterapia,
fonoaudiologia, nutrição, psicologia e psiquiatria dos últimos 2 anos.
,..:..•...;r\.~!;...,!JJP~dii:~~~~~~~;\!,~,;;::({~;'c~tit:J~(,ít'q~~~,frd~êÍ~fit~i~~~~~~ri@~~1)(;tv'ií6~~1i~áj:;;~tz~-A~~;.t
Clínicos Gerais .15.744 R$ 931.875,00 2019
Psiquiatras 4.507 R$ 397.950,00 2019
Enfermagem

R$ 130.582,23 2019
Remoções

R$ 6.364,15 2019
de R$

.Serviços limpeza
21.763,70 2019

Medicamentos
R$ 1.264,00 2019

Coleta de Lixo Hospitalar R$ 4.978,50 2019
Aluguel propore. Aproxim. 318,90m2

R$ 51.017,24 2019
Seniiços de Lavanderia R$ 5.485,35 2019
Luz

R$ 29.280,00 2019
Aluguel Externo Does Coparticipação R$ 67.646,98 2019
Portaria com 2 porteiros (pandemia) R$ 43.992,00 2019
Telefone

R$ 9.853,45 2019
Despesas com 3 funcionários efetivos R$ 181.645,66 2019
Clínicos Gerais 10.111 R$ 799.328,00 2020
Psiquiatras

2.823 R$ 435.260,00 2020
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Enfermagem , R$ 259.881,00 2020

Remoções R$ 7.166,64 2020

Serviços de Limpeza R$ 20.600,00 2020

Medicamentos R$ 538,40 2020

Coleta de Lixo Hospitalar R$ 5.926,40 2020

Aluguel propore. Aproxim. 318,90 m2 R$ 51.017,24 2020

Serviços de Lavanderia R$ 2.252,19 2020

Luz R$ 29.280,00 2020

Alüguel Externo DoesCopartieipação R$ 70.990,51 2020

Portaria eom 2 porteiros (pandemia) R$ 43.992,00 2020

Telefone R$ 8.214,24 2020

Despesaseom 3 funcionários efetivos R$ 188.909,90 2020

Conforme o projeto d.e lei, o objetivo é passar os serviços para serem
atendidos pela rede credenciada, sendo assim não seriam mais necessários
os gastos variáveis acima, visto que esses valores já estariam precificados no
contrato entre IPASEMe rede credenciada.

~ ..':'w~.~~a~~f!~i,\j;~]tlYãl~i:Tg~iriJiL
'2019 R$1.883.698,26

2020 R$1.923.356,52

Portanto, teria uma economia em média de R$1.903.527,39, sendo assim
um impacto positivo para q IPASEMem relação à alteração proposta.

O impacto financeiro para o IPASEM considerando a redução dos
gastos com consultas e gastos variáveis resultou na média de 3,4 milhões
menor do que o gasto total dos últimos anos.
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A
5. Parecer Atuarial

Face ao acima exposto, levando-se em consideração a legislação vigente

e o projeto de lei complementar, é indicado que seja realizado essa nova

estruturação nos serviços devido ao impacto positivo na saúde financeira do

IPASEMtanto quando utilizado os serviços da rede credenciada quanto a

economia nos gastos variáveis que não seriam mais necessários.

Entretanto, salientamos que é importante monitorar o índice da

sinistralidade visto que agora terá mais consultas na rede credenciada.

É o parecer atuarial.

Porto Alegre, 02 de Dezembro de 2021.
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