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:
1. Na data de 23/12/2020, estamos efetuando, de forma antecipada, o último
pagamento do mês de dezembro.
2. Nesta ocasião, por resultado dos esforços da gestão em nossa área
financeira e orçamentária, anunciamos que foi possível majorar em R$
18.850.000,00 (dezoito milhões, oitocentos e cinqüenta mil reais) os valores
que eram previstos para este pagamento.
3. Ao invés de R$ 55 milhões, como era anunciado, pagaremos R$
73.850.000,00 (setenta e três milhões oitocentos e cinqüenta mil reais).
4. Com estes recursos quitam-se contas/notas correspondentes à
4.1. Consultas médicas no período de transmissão até 16/12/2020;
4.2. Pronto Atendimento
novembro/2020;

no

período

de

transmissão

de

4.3. Serviços Complementares no período de transmissão até
22/10/2020*;
4.4. Serviços Hospitalares no período de transmissão até 22/10/2020*;
4.5. Serviços
31/08/2020*;

Ambulatoriais

no

período

de

transmissão

até

(*) parcial do último dia
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5. Totalizam-se, assim, no mês de dezembro, pagamentos na ordem de
R$ 248.850.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões oitocentos e
cinqüenta mil reais).
6. Registra-se que, conforme anunciado no mês de outubro, em ato com a
participação do Governador do Estado, estamos encerrando o exercício de
2020 com quatro grupos de contas quitadas\adimplidas dentro do prazo
contratualmente firmado com a maioria dos prestadores.
7. Em 2021, uma nova frente de medidas gerenciais será aplicada nesta
autarquia. Seguiremos dedicando atenção e empenho para mitigar o passivo
que resta existente.
8. Por fim, em nome de toda a equipe diretiva e colaboradores do IPE Saúde,
manifestamos nosso reconhecimento e gratidão aos prestadores que
depositaram confiança em nosso trabalho e entregaram atenção,
consideração e respeito aos nossos usuários, salvando e cuidando de
milhares de vidas, neste ano que se mostrou o mais desafiador de todos os
tempos ao setor de saúde.

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2020.

Marcus Vinícius Vieira de Almeida
Diretor Presidente
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