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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

PORTARIA Nº 089/2011 
 
 

Dispõe sobre a atualização de dados 
cadastrais de médicos credenciados no 
IPERGS. 

  
 
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-IPERGS, no uso de suas atribuições, 
conforme disposto na Lei nº 12.395, de 15 de dezembro de 2005, atendendo 
deliberações da Diretoria Executiva, conforme Processo Administrativo nº 74.447-
24.42/09-7, 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- Fica instituída a rotina eletrônica de consulta e atualização de 
cadastro, denominada Cadastro. 

 
Parágrafo único- A rotina Cadastro estará disponível na internet, para 

permanente consulta e alteração dos dados pessoais e do(s) consultório(s) do 
credenciado. 

 
Art. 2º- Compõem a rotina de Cadastro os seguintes formulários 

eletrônicos: 
 

a) Consulta de Dados Cadastrais utilizado para consulta de dados 
cadastrais pessoais e do(s) consultório(s) do credenciado; 

b) Atualização de Dados Pessoais utilizado para atualização de dados 
pessoais dos médicos credenciados; 

c) Atualização de Dados de Consultório utilizado para atualização de 
dados profissionais dos médicos credenciados; 

d) Resultado da Auditoria de Homologação utilizado para verificação da 
situação do credenciado após a realização de alterações de dados cadastrais;  

e) Disponibilidade de Consultas utilizado para atualização diária das 
consultas agendadas pelo credenciado aos beneficiários do IPE-Saúde atendidos 
pelo mesmo. 
 

§1º- O IPERGS disponibilizará os dados dos formulários eletrônicos 
Consulta de Dados Cadastrais, Atualização de Dados Pessoais e Resultado da 
Auditoria de Homologação, somente aos proprietários dos mesmos, exceto em 
situações especiais devidamente justificadas em processo administrativo pelo 
IPERGS. 
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§2º- Os dados dos formulários eletrônicos Atualização de Dados de 
Consultório e Disponibilidade de Consultas estarão disponíveis no site do 
IPERGS.  

 
§3º- No formulário eletrônico Atualização de Dados Pessoais, os campos 

correspondentes aos dados bancários não poderão ser alterados eletronicamente. 
Neste caso, o credenciado deverá solicitar as alterações ao Serviço de 
Gerenciamento com Prestadores do IPERGS (antigo Serviço de 
Credenciamento), mediante apresentação da seguinte documentação: 

 
I) requerimento por escrito no receituário médico, contendo carimbo e 

assinatura do médico; 
II) declaração de conta corrente emitida pelo Banrisul ou cópia do 

cartão magnético ou cópia de cheque, comprovando a nova conta 
em nome do requerente. 

 
Art. 3º- As alterações de dados cadastrais deverão ser realizadas no site 

do IPERGS, pelo preenchimento dos formulários eletrônicos, salvo as exceções 
expressas no inciso anterior. 

 
§1º- As regras de preenchimento dos formulários eletrônicos da rotina 

Cadastro serão divulgadas por Ordem de Serviço da Diretoria de Saúde. 
 
§2º- As alterações realizadas no cadastro do credenciado mediante a 

rotina eletrônica Cadastro serão submetidas a regras de auditoria. 
 
§3º- As alterações realizadas serão homologadas eletronicamente. 
 
§4º- O resultado da auditoria da homologação eletrônica será informado 

pelo formulário eletrônico Resultado da Auditoria de Homologação. 
 
Art. 4º- A partir da homologação do recadastramento, conforme disposto 

na Portaria nº 086, 19 de maio de 2011, art. 1º, §5º, o credenciado deverá efetuar 
as alterações de dados cadastrais observando o disposto nesta portaria. 

 
Art. 5º- Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação no Diário 

Oficial do Estado, revogando-se as disposições em contrário.  
.  

 
 

Porto Alegre, 19 de maio de 2011. 
 
 

VALTER MORIGI 

DIRETOR-PRESIDENTE  


