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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 113 
 
 
 
 

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 13, incisos VIII e IX, da Lei nº 12.395, de 15/12/2005, atendendo à 
proposta encaminhada pela Diretoria de Saúde, processo 36.748-24.42/09-3,  e :  

 
Considerando a necessidade de qualificar  os processos de atendimentos 
aos usuários do IPE-SAÚDE, conforme estabelecido no Projeto Gestão 
Eficiente do IPE Saúde; 
 
Considerando que o Projeto Gestão Eficiente do IPE Saúde integra o 
Programa de Governo “Fazendo Mais com Menos”; 

 
Considerando a necessidade de qualificar os processos de controles do 
IPE Saúde, preservando as senhas dos usuários do sistema; 

 
Considerando a necessidade de concluir o processo de implantação e 
utilização do Cartão Magnético do Usuário do IPE Saúde; 
 
Considerando o disposto no Termo de Acordo de Reajuste de Tabelas 
firmado, em 13 de julho de 2009,   com o Grupo Paritário (AMRIGS, 
AHRGS, CREMERS, FEHOSUL, Federação das Santas Casas e 
SIMERS). 

 
  
 

DETERMINA: 
 
 

Art. 1º - A implantação da Leitora do Cartão Magnético do Usuário do IPE-
SAÚDE (PIN PAD) por toda a Rede Credenciada. 
 
Art. 2º- O dispositivo eletrônico supramencionado tem por finalidade regular 
as seguintes coberturas assistenciais do Plano: 
 

a) consulta médica em consultório; 
b) consulta médica em pronto atendimento; 
c) exames complementares, em geral; 
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d) procedimentos médicos realizados em consultório; 
e) procedimentos médicos realizados em regime ambulatorial; 
f) internações hospitalares. 

 
Art. 3º- O prazo de implantação do PIN PAD será de 120 (cento e vinte) dias 
a contar de 16 de julho de 2009, respeitadas as situações previstas nas 
portarias que definirem reajustes de valores de tabelas de remuneração do 
IPE Saúde. 

 
Art. 4º- O IPE-SAÚDE exigirá a instalação do PINPAD para os novos 
credenciamentos e também nos casos em que houver solicitação de 
modificação da característica do atendimento prestado pelo credenciado. 
 
Art. 5º- As instruções para aquisição e instalação do equipamento, bem 
como normas de sua utilização, serão definidas em Ordem de Serviço 
complementar a esta Portaria. 
 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos 
para os atendimentos com data de início a partir de 16 de julho de 2009. 

 
 

Porto Alegre, 14 de julho de 2009. 
 
 
 
 

Elói João Zanella, 
Diretor-Presidente do IPERGS. 

 


