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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

PORTARIA Nº 088/2011 
 
 

Dispõe sobre as normas de avaliação da 
oferta de consultas realizadas pelos 
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, e: 
 
Considerando a necessidade de mensurar permanentemente a oferta real de 
serviços disponibilizados aos usuários do IPE-Saúde; 
Considerando a possibilidade de insuficiência de oferta de serviços e a 
necessidade imediata de efetuar novos credenciamentos para atender às 
demandas dos usuários; 
Considerando que o dimensionamento da rede de prestadores credenciados é 
realizado eletronicamente com base nos dados informados no sistema de 
credenciamento e no controle de demanda de serviços, 

 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º- Ficam implantadas as normas de avaliação da oferta de consultas 

realizadas pelos médicos credenciados no IPERGS. 
 
Art. 2º- Fica instituído o indicador Coeficiente de Oferta de Consultas, para 

fins de avaliação da relação entre a produção e a oferta nominal mínima de 
consultas cadastradas. 

 
Parágrafo único- O Coeficiente de Oferta de Consultas é a relação entre o 

número de consultas realizadas e a quantidade mínima ofertada pelos 
credenciados e será apurado mensalmente com base nos atendimentos 
realizados nos 3 (três) meses imediatamente anteriores ao mês do cálculo, 
observando o seguinte: 

 
I- O Coeficiente de Oferta de Consultas será informado na rotina 

Cadastro, no formulário eletrônico Consulta de Dados Cadastrais; 
 
II- O Coeficiente de Oferta de Consultas deverá ser igual ou superior a 0,6 

(seis décimos); 
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III- Se, por 2 (dois) meses consecutivos, o Coeficiente de Oferta de 
Consultas for inferior 0,6 (seis décimos), o credenciado deverá informar, pela 
internet, no formulário eletrônico Atualização de Dados Pessoais, no campo 
Situação no IPERGS, a opção IND; 

 
IV- Se o disposto no inciso anterior não for atendido, o credenciado terá 

15 (quinze) dias úteis para informar a redução da oferta de serviços; 
 
V- Transcorrido este período, o credenciamento será suspenso e seu 

nome retirado do site do IPERGS até a regularização da situação; 
 
VI- Em caso de nova avaliação, não sendo alcançado o coeficiente de 0,6 

(seis décimos), o credenciado será automaticamente suspenso, sem possibilidade 
de justificativa; 

 
VII-  O credenciado deverá informar no formulário eletrônico Atualização 

de Dados do Consultório, no campo Período de Indisponibilidade, a razão e o 
período da redução de oferta de serviços futura, dentre os seguintes motivos: 
Férias, Congresso, Saúde ou Outros. 
 

Art. 3°- O credenciado deverá informar no campo Período de 
Indisponibilidade, a razão e o período da redução de oferta de serviços futura, 
dentre os seguintes motivos: Férias, Congresso, Saúde ou Outros. 

 
Art. 4º- O disposto nesta portaria aplica-se aos novos credenciados 

somente após 6 (seis) meses da data do credenciamento. 
 
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  


