COMUNICADO

MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA, Diretor Presidente do IPE Saúde,
em atenção às entidades de representação oficial das instituições de saúde
do Estado do Rio Grande do Sul, COMUNICA, que:

1.
Com os esforços empregados pela gestão do IPE Saúde, alcançamos
resultados significativos na consolidação administrativa. Do mesmo modo,
estamos, mês a mês, evoluindo no processo de recuperação financeira da
autarquia. Uma ação complexa, que revela seus efeitos de maneira gradativa;
haja visto que o instituto se configura numa política de recurso humanos do
Estado, o qual enfrenta e combate a maior crise já vivenciada no setor
público.
2.
De modo cuidadoso e responsável, tivemos projeções orçamentárias
para o início de 2020 que indicavam um crescimento de R$ 13 milhões
mensais em nossa arrecadação. Isto é, evoluiríamos de R$ 172 milhões em
pagamentos mensais, firmados em 2019, para uma média de R$ 185 milhões
neste ano.
3.
Contudo, com o bom um desempenho apresentado em nossas receitas
no primeiro trimestre e sensíveis aos desafios que teríamos no setor de saúde
por conta da pandemia do coronavírus, dedicamos novos esforços,
conseguindo viabilizar um acréscimo de R$ 95 milhões sob o que havia sido
pactuado em pagamentos.
4.
Com as provações impostas ao setor por conta da Covid-19,
atravessamos, juntos, o período mais crítico do maior desafio sanitário,
econômico e social da história recente. Mesmo “navegando em um mar de
incertezas”, conseguimos manter o curso. Firmamos regularidade nos
pagamentos durante todos estes meses.
5.
Agora, próximos do encerramento do exercício de 2020, com os
resultados do trabalho empregado gerando frutos, com segurança
administrativa e jurídica para avançar, mas, sobretudo, com o
comprometimento do Governo do Estado em recuperar o passivo herdado
(com organismos internos e externos), damos mais um passo à frente.
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6.
De forma efusiva, anunciamos e celebramos a disponibilização de R$
150 milhões, os quais serão transferidos ao setor de saúde nos meses de
outubro, novembro e dezembro, na forma de pagamentos extraordinários, tal
qual já havíamos efetuado no início deste ano.
7.
Estaremos, nesta quinta-feira (29/11), promovendo o último pagamento
do mês de outubro, porém, acrescendo o valor de R$ 50 milhões sobre o
montante regularmente transferido ao setor de saúde.
8.

Com estes recursos, quitam-se contas/notas correspondentes às:
8.1.
Consultas Médicas prestadas no período de 01/10 a 16/10;
8.2.
Serviços de Pronto Atendimento prestados/enviados no mês
setembro;
8.3.
Serviços Hospitalares no período de transmissão até 04/08*;
8.4.
Serviços Complementares no período de transmissão até 04/08*;
8.5.
Serviços Ambulatoriais no período de transmissão até 24/06*.
(*) parcial do último dia.

9.
Apenas no último trimestre de 2020, o instituto terá pago aos seus
prestadores o total de R$ 674 milhões.
10. Reiteramos aquilo que temos sustentado desde o início da gestão como
compromisso. Seguiremos agindo com o respeito e a sensibilidade merecida.
Dedicaremos, continuamente, a responsabilidade e a transparência que
alicerçam as relações institucionais que formam a confiança mútua do IPE
Saúde e de seus prestadores de serviços credenciados.

Porto Alegre, 28 de outubro de 2020.

Marcus Vinícius Vieira de Almeida
Diretor Presidente
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