
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIA Nº 202 
 
 Dispõe sobre o cadastro do número de 

leitos instalados.  
 
 

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, e considerando que: 

 

a) a Diretoria de Saúde, conforme processo  127593-24.42/10-2 apresenta 
proposta de implantação de sistema de controle de leitos disponibilizados pela 
rede de credenciados aos usuários do IPE – Saúde; 

b) a implantação da agenda eletrônica de leitos constou do acordo firmado, em 
julho de 2009, com o Grupo Paritário que representa os prestadores; 

c) há necessidade de avaliação técnica permanente da demanda e oferta de leitos 
para os usuários do IPE – Saúde; 

d) a Central WEB de Regulação de Atendimentos depende da informação 
atualizada sobre os leitos disponíveis, para gerenciar adequadamente o sistema 
de autorizações de internações. 

  

  

DETERMINA: 

 
Artigo 1º - A rede de hospitais credenciados no IPERGS deverá informar o número 

de leitos das  unidades de internação, para de fins implementação do “Projeto Agenda 

Eletrônica de Leitos”. 
 
§ 1º - Para os fins desta Portaria: 
 
a) Fica criado o Cadastro do Número de Leitos Instalados nas unidades de 

internação dos hospitais credenciados no IPERGS; 
b) O prestador deverá informar o número total de leitos instalados nas  unidades 

de internação  na data do cadastro, conforme orientação expressa nos §§2º e 3º; 
c) O Projeto Agenda  Eletrônica de Leitos consiste na implantação de 

mecanismos eletrônicos para controle e avaliação  permanente da  demanda e  
oferta de leitos para o IPE – SAÚDE; 

d) A Agenda Eletrônica de Leitos será gerenciada  pela Central WEB de 
Regulação de Atendimentos. 

 
§ 2º - O Cadastro do Número de Leitos Instalados será atualizado, pelo prestador, 

conforme disposto neste parágrafo.  
 I -   Para acessar as telas do Cadastro do Número de Leitos Instalados por  

Unidades de Internação, executar:  
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a) Acessar ao site do IPE: www.ipe.rs.gov.br 

b) Acionar a opção: “credenciado”; 

c) Informar os dados solicitados na opção: “acesso administrativo”; 

d) Acionar a opção: “ Cadastro - Número de  Leitos  Instalados”; 

e) Após o acionamento da opção anterior, observar o disposto no próximo inciso. 

 
II – O sistema apresentará a tela “Número  de Leitos Instalados” que deverá ser 

preenchida, conforme segue: 
 
a) informar o número de leitos das unidades de internação semiprivativas e 

privativas; 
b) informar no campo “data início” a data a partir da qual os leitos estarão 

disponíveis para utilização, neste caso, quando  for o primeiro preenchimento 
do formulário eletrônico deverá ser informada a própria  data do cadastramento 
inicial e, posteriormente, quando houver alterações deverá ser indicada a nova 
data da disponibilidade dos leitos; 

c) informar no campo “data  fim” a data a partir da qual o cadastro será alterado, 
neste caso, quando for feito o cadastro inicial o campo “data fim” ficará vazio. 
Entretanto, quando houver alteração do cadastro  o campo deverá ser 
preenchido com a data da  alteração; 

d) após a digitação dos dados, acionar a opção “atualizar”  para encerrar a 
operação. 

 
III – O prestador deverá manter o cadastro atualizado, posto que  o sistema “ 

Central WEB de Regulação” solicitará  mensalmente que o prestador confirme  ou atualize 
os dados cadastrados.   
         

§3º – A primeira informação deverá ser prestada até 15 de janeiro de  2011, para 
fins de avaliação inicial da capacidade da rede e de desenvolvimento do sistema de 
dimensionamento da demanda e da oferta de leitos para os usuários do IPE – SAÚDE.   

 
Artigo 2º - A Diretoria de Saúde publicará informações complementares para o 

pleno cumprimento desta Portaria. 
  
Artigo 3º - Esta Portaria  entra em vigor nesta data, revogando disposições em 

contrário. 
 
 Porto Alegre, 28 de dezembro de 2010. 
 
 

Eloi João Zanella, 
Diretor-Presidente do IPERGS. 


