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CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 16/09/2020 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, 

reuniram-se, em segunda convocação, em canal virtual, os membros do Conselho 

Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2021) para Assembleia Ordinária. Estavam 

presentes (I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal, os conselheiros titulares 

Claudia Regina Carapeta (IPREF), José André de Morais Filho (PMG), Marcio Rodolfo de 

Oliveira Alves (PMG), Marilene Aparecida Cadina (PMG), Paula Kobayashi Inoue. (II) 

dentre os servidores eleitos, os conselheiros titulares Luiz Carlos da Rocha Gonçalves 

(Inativos), Milton Augusto Diotti José (PMG), Renata Silva Moreira (CMG), Rogério Tadeu 

Barbosa Romano (PMG) e Wonderson Moreno (PMG). Dentre os suplentes, presente a 

Conselheira Sueli Francisco Lopes Leal. Presente a Presidente do IPREF Alessandra dos 

Santos Milagre Semensato e do Contador Autárquico Cristiano Augusto de Oliveira Leão. 

Falta injustificada do Conselheiro Amilcar Antonio Mesquita Rizk. O Sr. Milton dando 

início, faz a leitura da pauta, sendo aprovada por unanimidade e informa que a ata foi 

disponibilizada e tiveram consignadas as alterações solicitadas previamente pelos 

conselheiros(as). Itens 1 - Aprovação da ata de 19/08/2020: Não havendo 

considerações, pergunta aos presentes se há manifestações. Não havendo coloca em 

votação. A ata é aprovada por unanimidade. Item 2: Apresentação e Deliberação do 

Balancete do mês de junho de dois mil e vinte. Sr. Milton – Presidente do Conselho: 

passa a palavra para o Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão – Contador Autárquico para 

a explanação do balancete. Sr. Cristiano: começa com a apresentação das receitas e 

despesas da área da Saúde: a receita total arrecadada (saúde) foi da ordem de R$ 

1.010.763,43 (um milhão, dez mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três 

centavos). Acumulado do ano de R$ 10.054.023,97 (dez milhões, cinquenta e quatro mil, 

vinte e três reais e noventa e sete centavos). Liquidado no ano de R$ 7.883.681,45 (sete 

milhões, oitocentos e oitenta e três mil e seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e 

cinco centavos). Pagamentos realizados R$ 7.849.337,21 (sete milhões, oitocentos e 

quarenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos). Disponibilidade 

financeira negativa de 2.621.790,82 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, setecentos 

e noventa reais e oitenta e dois centavos). Disponibilidade orçamentaria de R$ 

3.727.105,50 (três milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e cinco reais e cinquenta 

centavos). Atualização dos valores não repassados R$ 5.787.337,21 (cinco milhões, 

setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos). No 

RPPS o total de arrecadação de R$ 34.204.657,91 (trinta e quatro milhões, duzentos e 

quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) acumulando o 

total de R$ 224.685.880,90 (duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e 

cinco mil, oitocentos e oitenta reais e noventa centavos).   Total liquidado R$ 

94.143.509,93 (noventa e quatro milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e nove 
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reais e noventa e três centavos). Total de pagamentos realizados de R$ 93.845.048,47 

(noventa e três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quarenta 

e sete centavos). Disponibilidade financeira do plano financeiro R$ 3.475.277,94 (três 

milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e 

quatro reais). Disponibilidade financeira do plano capitalizado R$ 325.094.959,54 

(trezentos e vinte e cinco milhões, noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove 

reais e cinquenta e quatro reais). Disponibilidade financeira da taxa de administração R$ 

11.666.965,45 (onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos). Disponibilidade orçamentária do plano 

capitalizado R$ 1.146.295,38 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, duzentos e noventa 

e cinco reais e trinta e oito centavos). A disponibilidade orçamentária do plano financeiro 

de R$ 98.756.536,24 (noventa e oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, 

quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). Milton: se há alguma dúvida, 

ou algum esclarecimento. Não havendo, faz a leitura da Ata da Assembleia do Conselho 

Fiscal que aprovou sem ressalvas os balancetes de junho e julho do exercício de dois mil 

e vinte. Colocado em votação o balancete de junho de dois mil e vinte é aprovado, com 

abstenção do Conselheiro Wonderson Moreno. Item 3: Apresentação e Deliberação do 

Balancete do mês de julho de dois mil e vinte. O Sr. Milton – Presidente do Conselho 

passa a palavra para o Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão – Contador Autárquico para 

a explanação do balancete. Cristiano: receitas e despesas da área da Saúde:  a receita 

total arrecadada (saúde) foi da ordem de R$ 936.394,04 (novecentos e trinta e seis mil, 

trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos). Acumulado do ano de R$ 

10.990.418,01 (dez milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e dezoito reais e um 

centavo). Total liquidado acumulado de R$ 9.327.940,42 (nove milhões, trezentos e vinte 

e sete mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Pagamentos 

acumulados de R$ 9.243.489,78 (nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, 

quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).  Atualização dos valores 

não repassados R$ 5.800.648,09 (cinco milhões, oitocentos mil, seiscentos e quarenta e 

oito reais e nove centavos). Disponibilidade financeira negativa de R$ 2.651.162,04 (dois 

milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e quatro 

centavos). Disponibilidade orçamentária de R$ 2.806.235,89 (dois milhões, oitocentos e 

seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos). No RPPS o total de 

arrecadação de R$ 38.053.245,81 (trinta e oito milhões, cinquenta e três mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Total acumulado no ano de R$ 

262.739.126,71 (duzentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, cento 

e vinte e seis reais e setenta e um centavos). Total liquidado acumulado de R$ 

110.012.405,11 (cento e dez milhões, doze mil, quatrocentos e cinco reais e onze 

centavos). Pagamentos acumulados de R$ 109.952.311,61 (cento e nove milhões, 

novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e onze reais e sessenta e um centavos). 

Disponibilidade financeira do plano financeiro R$ 3.462.118,51 (três milhões, 
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quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e cinquenta e um centavos). 

Disponibilidade financeira do plano capitalizado de R$ 346.560.837,63 (trezentos e 

quarenta e seis milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e 

sessenta e três centavos). Disponibilidade financeira da taxa de administração de R$ 

11.643.015,11 (onze milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinze reais e onze 

centavos). Disponibilidade orçamentária do plano capitalizado de R$ 1.008.820,94 (um 

milhão, oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos). Disponibilidade 

orçamentária do plano financeiro de R$ 83.373.412,95 (oitenta e três milhões, trezentos 

e setenta e três mil, quatrocentos e doze reais e noventa e cinco centavos).  Milton: 

observei nos pagamentos do Tribunal de Justiça, em um de julho o valor de pouco mais 

de três mil reais e outro em três de julho de pouco mais de R$ 114.753,00 (cento e catorze 

mil setecentos e cinquenta e três reais) e depois no meio do mês de R$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro mil reais) e depois no final do mês de R$ 762.000,00 (setecentos e 

sessenta e dois mil reais). Já havia perguntado sobre os precatórios no início do ano. Isso 

foi um acúmulo, ou vai ser uma constante? Alessandra: esses valores menores são 

requisitórios de menor valor, segue sistemática diferente dos precatórios. Os precatórios 

são para pagar no decorrer do exercício, já os requisitórios são para serem pagos de 

sessenta a noventa dias. Tem um prazo mais curto para pagar. O valor de cento e 

sessenta e dois mil se refere ao parcelamento. O parcelamento aconteceu com a Emenda 

94 (noventa e quatro) no final de dois mil e dezesseis. Os valores são originados na 

Prefeitura, uma ação de três servidores que se aposentaram. Na época não era o IPREF 

que fazia a gestão de benefício. Na execução da sentença a Juíza dividiu o valor. 

Transformou numa obrigação solidária, metade para o Município, metade para o IPREF. 

Isso foi em dois mil e nove. Ficamos vários anos tentando fazer esse parcelamento. Houve 

um sequestro muito grande da conta do município. No início do mandato do Prefeito atual 

veio um ofício perguntando se gostaríamos de fazer um acordo de acordo com a 

sistemática da Emenda 94. Foi aceito. Fomos até o Tribunal de Justiça, conversamos com 

o Desembargador que cuida do débito. Foi Assinado o Acordo. Milton: poderia 

encaminhar um relatório com todas as informações para que possamos ter conhecimento 

de todo o conteúdo e termos uma noção exata de como estão sendo realizados os 

pagamentos e uma previsão de quando vai acabar. Outro fato que me chamou a atenção 

foi na parte da saúde com os nossos credenciados. Verifiquei que o IBCC teve um 

aumento de valores, o IOG Guarulhos também. Em contra partida o Hospital ACCamargo 

com valor bem ínfimo. O que está acontecendo. Estão direcionando mais para estes 

outros hospitais? Sueli: desde 2017 diminuiu a demanda para o ACCamargo. A tabela do 

ACCamargo é  a maior que nós temos. A maior que a gente paga. A negociação é bem 

difícil. Desde dois mil e dezessete é direcionado ao ACCamargo somente os casos mais 

graves. Os casos mais simples, se possível, para a IOG, e em um caso intermediário 

direcionar para o IBCC. Antigamente se você tinha um problema ginecológico você podia 

passar no IBCC. Depois deste procedimento não pode mais. Para passar no IBCC tem 
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que estar com problema oncológico. No ACCamargo os casos que estavam com câncer 

ativo. Os demais casos direcionarmos para a rede local onde temos uma negociação 

melhor. Você pode verificar que o faturamento do ACCamargo caiu bruscamente. 

Tínhamos como perspectiva a renovação do contrato do ACCamargo, mas estamos com 

dificuldades. Eles estão com problemas na documentação, mais especificamente com a 

Certidão Negativa da União. O contrato vence agora em setembro e eles não tem a CND 

Federal. Temos sete pacientes. Estamos fazendo uma análise técnica dos casos. 

Alessandra: gostaria de compartilhar com vocês o problema que estamos enfrentando. 

Estamos em negociação, o contrato vence no dia dezoito e enfrentando esse problema, 

que é a ausência da CND. O valor é bastante alto. Sueli: Conversamos com o Jurídico 

deles e eles informaram que a certidão estadual eles conseguiram um parcelamento do 

valor. A nível Federal entraram com recurso e perderam duas vezes. Trata-se de um valor 

vultuoso. Estão analisando qual seria o próximo passo. Se iam pedir revisão de valores 

ou se iriam pagar. Não tinham definido ainda. Milton: Sueli vocês tem dez pacientes mas 

já estão trabalhando para outra opção de tratamento? Sueli: destes dez pacientes. Foi 

feita uma avaliação. Eles podem ser direcionados, alguns para a rede local que seria o 

IOG. Pessoa que teve câncer nos últimos cinco anos e estão em manutenção. Os 

tratamentos que são mais complicados, que fez cirurgia recentemente vão para o IBCC. 

Já conversei com a Juliana e informei que eles vão precisar disponibilizar o prontuário 

dessas pessoas que a gente está encaminhando para o IBCC. Tem também casos que 

tem ordem judicial. Tem três ordens judiciais que pediram o atendimento continuo no 

ACCamargo durante dez anos. Esses ficam mais complicados. Foi feita uma reunião com 

o Jurídico para verificar os casos. Tem decisões definitivas. Eles estão analisando. 

Alessandra: só para esclarecer aos Conselheiros. Foi feita uma análise técnica com a 

Doutora Gretchem para saber quais são os casos. São uns dez pacientes. A análise de 

quais casos podem ser deixados para outros prestadores da rede. Estamos também 

alinhando com nosso setor jurídico. Quem tiver ordem judicial e nos obriga a ter o 

tratamento lá, iremos cumprir a ordem e fazer o pagamento por indenização. Quanto aos 

outros vamos ver o que fazer e redirecionar para a rede local ou IBCC, dependendo do 

caso. Milton: há mais algum questionamento. Não havendo faz a leitura do Parecer do 

Conselho fiscal que aprova o balancete do mês de julho sem ressalvas. Colocado em 

votação é aprovado com abstenção do Conselheiro Wonderson Moreno. Nada mais tendo 

sido colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às nove horas 

e trinta e cinco minutos, para constar, eu __________________________, Luiz Carlos da 

Rocha Gonçalves, 1º Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é 

assinada por todos os presentes. 

MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSE 

 Presidente 
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