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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

 
PORTARIA Nº 086/2011 

 
 
Dispõe sobre as normas de homologação 
eletrônica do recadastramento de médicos 
credenciados no IPERGS, conforme disposto 
no art. 1º, §2º, inciso II, da Portaria nº 
228/2009. 

 
 
 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 n.º 74.447-24.42/09-7, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º- A homologação eletrônica do recadastramento de médicos 

credenciados no IPERGS, prevista no art. 1º, §2º, inciso II, da Portaria nº 228, de 11 
de dezembro de 2009, será feita de acordo com as normas instituídas por esta 
portaria.  

 
Parágrafo único- A homologação eletrônica aplica-se somente aos serviços 

de consultas médicas. 
 

Art. 2º- A homologação eletrônica do recadastramento será feita mediante 
aplicação de regras de auditoria sobre os dados fornecidos pelo credenciado no 
preenchimento do formulário eletrônico Inscrição para Recadastramento de Médicos 
Credenciados pelo IPE-Saúde, previsto no art. 2º, da Portaria n.º 228, de 11 de 
dezembro de 2009. 

 
§1º- As regras de auditoria serão definidas por Ordem de Serviço da Diretoria 

de Saúde. 
 
§2º- A homologação eletrônica será efetivada se não restar nenhuma 

pendência identificada pelas regras de auditoria, incluindo a instalação do PIN PAD. 
Havendo pendências, o credenciado deverá efetuar os ajustes para que a 
homologação seja efetivada. 

 
Art. 3º- A partir da homologação eletrônica do recadastramento, o credenciado 

poderá efetuar alterações em seus dados cadastrais, observando o que está disposto 
na Portaria nº 089, 19 de maio de 2011. 
 

Art. 4º- Será homologado eletronicamente o recadastramento de médicos que 
apresentarem por especialidade: 

 
a) Oferta mínima de consultas igual ou superior 30 (trinta) consultas/mês; 
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b) Oferta máxima de consultas até o limite de 50% (cinquenta por cento) 
acima da quantidade apresentada pelo credenciado na oferta mínima de 
consultas.  

 
§1º- A oferta mínima de consultas somente poderá ser inferior à quantidade 

estabelecida em situações especiais determinadas pelo Diretor de Saúde do 
IPERGS. 

 
§2º- Os médicos poderão realizar consultas até a quantidade da oferta máxima 

de consultas homologadas. 
 
§3º- O IPERGS fará avaliação permanente do cumprimento da oferta de 

consultas mediante aplicação do Coeficiente de Oferta de Consultas, instituído pela 
Portaria nº 088, 19 de maio de 2011. 

 
Art. 5º- Efetivada a homologação eletrônica do recadastramento, todos os 

dados serão atualizados no cadastro interno do sistema de credenciamento e no site 
do IPERGS. 
 
 Art. 6º- O credenciado que, na data da publicação desta portaria, estiver 
suspenso por falta do recadastramento poderá regularizar a situação atendendo às 
disposições da Portaria nº 089, 19 de maio de 2011. 
 

Art. 7º- Transcorridos 15 (quinze) dias úteis da publicação desta portaria no 
Diário Oficial do Estado, nenhum atendimento será autorizado sem utilização do PIN 
PAD, salvo as situações de indisponibilidade previstas na Portaria nº 090, de 19 de 
maio de 2011 e Ordem de Serviço nº 9.3/2010. 

 
Art. 8º- Será homologado eletronicamente o recadastramento que não 

apresentar pendências. 
  
§1º- As pendências referentes à homologação eletrônica do recadastramento 

serão informadas através do Resultado da Auditoria Eletrônica da Inscrição para 
Recadastramento. 

 
§2º- O credenciado terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a regularização 

de sua situação após ter ciência da homologação eletrônica do recadastramento. 
 
§3º- O credenciado que não regularizar sua situação após a homologação 

eletrônica do recadastramento será suspenso. 
 
Art. 9º- Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial 

do Estado, revogando as disposições em contrário.  
 

Porto Alegre, 19 de maio de 2011. 
 
 
 

VALTER MORIGI 

DIRETOR-PRESIDENTE 


