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COMUNICADO – IPE SAÚDE 

 

Marcus Vinícius Vieira de Almeida, Diretor Presidente do IPE Saúde, pelo 

presente, COMUNICA aos prestadores de serviços de assistência à saúde, 

que: 

 

a) A abertura operacional no orçamento do IPE Saúde para o exercício de 2020 

ocorrerá na data de hoje (09/01/2020). Isto corresponde a uma antecipação 

de 10 dias se comparado ao exercício de 2019; 

 

b) Conforme pactuado em reunião realizada neste instituto com a FEHOSUL e 

Federação das Santas Casas, nosso compromisso de promover o primeiro 

pagamento de 2020 em até 05 (cinco) dias úteis, a partir da abertura do 

orçamento, será devidamente afiançado. Procederemos à liquidação de 

contas entre os dias 13 e 15 deste mês; 

 

c) Com relação às cotas orçamentárias disponibilizadas pelo IPE Saúde, 

registramos que ao longo de 2019 o valor viabilizado pela Secretaria Estadual 

da Fazenda fora de R$ 172 milhões mensais, exclusivamente para 

pagamentos atinentes à assistência em saúde. Para o exercício de 2020, 

havíamos sinalizado, previamente, com a possibilidade de se obter cotas de 

R$ 180 milhões mensais. 

 

d) Contudo, a partir de ajustes e construções institucionais estabelecidas pelo 

IPE Saúde e SEFAZ, conseguimos a confirmação da liberação (para janeiro e 

fevereiro deste ano) do valor de R$ 185 milhões ao mês. Dado o ambiente de 

crise que o estado atravessa, com reflexos em diversas áreas, inclusive nesta 

autarquia, esta majoração em R$ 13 milhões mensais em nossas cotas 

representa uma conquista extremante significativa e emblemática. A mesma 

se consolida, dentre outros fatores, pelo sucesso nas ações gerenciais e 

políticas nas cobranças de créditos devidos ao instituto pelos poderes e 

entidades. 
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e) Com este avanço econômico e gerencial, estamos trabalhando para promover 

a recuperação do passivo e, ao mesmo tempo, a oferta de previsibilidade e 

regularidade de pagamentos aos prestadores.  

 

f) Nossa primeira ação será a de reduzir o montante das contas retidas em 

2019, referente a ações judiciais das quais os principais hospitais e clinicas 

oncológicas do estado foram impactados, as quais totalizam R$ 27,4 milhões 

(de janeiro a setembro de 2019). 

 

g) Quitaremos, através de fluxo especialmente elaborado, 20% (vinte por cento) 

do montante no primeiro pagamento de 2020. Atendendo, assim, a um apelo 

que partiu dos principais prestadores de serviços.  

 

h) Ainda, no que diz respeito ao primeiro pagamento de 2020 (entre os dias 13 e 

15 de janeiro), estaremos creditando R$ 100 milhões nas contas de nossos 

prestadores.  Com isso, quitaremos as contas apresentadas até 07/10/2019. 

 

i) O segundo pagamento, no valor de R$ 85 milhões, será realizado até 28 de 

janeiro, totalizando R$ 185 milhões em desembolsos no presente mês.   

 

 

 

Porto Alegre, 09 de janeiro 2019. 

 

 

Marcus Vinícius Vieira de Almeida 

Diretor Presidente 

 


