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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

 

PORTARIA  Nº 150 

 

Dispõe sobre a Solicitação Eletrônica de 
Recálculo de Notas. 

  

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 de dezembro de 2005,   com base no parecer da Diretoria de Saúde e deliberações  da 

Diretoria Executiva, conforme processo administrativo 22.837-24.42/10-5, considerando que:  

  

a) O IPE está realizando, em 2010, uma conciliação geral de todas  as contas de 

atendimentos realizados, no período de 2005 a 2009, por todos os prestadores; 

b) O processo de conciliação de contas visa apurar quaisquer diferenças financeiras entre 

os valores da contabilidade do IPE e dos seus credenciados; 

c) Para o desenvolvimento do processo de conciliação de contas, é necessário apurar 

definitivamente quaisquer pendências financeiras; 

d) O IPE, pelo processo de conciliação, fará o recálculo de todas as contas, inclusive dos 

valores glosados, podendo gerar novos créditos ou débitos para os prestadores; 

e) Somente serão conciliadas as notas de atendimentos realizados no período de 01 de 

janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2009. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Os prestadores que desejarem apresentar recurso eletrônico de  glosas deverão 

encaminhar, pela internet, a Solicitação Eletrônica de Recálculo de Notas (SRN), atendendo às 

disposições desta Portaria. 

 

§1º - A rotina de recálculo de notas compreende o recálculo, com aplicação de regras atuais 

de auditoria,  dos valores glosados e dos valores pagos aos prestadores pelos atendimentos 

realizados no período de 01 de janeiro de 2005 a 31  de dezembro de 2009; 

§2º - A SRN deverá ser acessada eletronicamente, seguindo os seguintes passos: 

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: “demonstrativos financeiros” 

e) Acionar a opção: “Solicitação Eletrônica de Recálculo de Notas” 

 

§3º - Os campos  da SRN devem ser preenchidos, observando o seguinte: 
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I) Na primeira tela, informar os valores das notas e processos, por tipo de atendimento 

realizado de 2005 a 2009, que estejam pendentes  de pagamento do IPE na data do 

preenchimento da SRN. No caso dos processos, não devem ser incluídos os de reanálise de 

glosas e, neste caso, deve ser observado o que consta do inciso II.  

 

II) Na segunda tela, para cada tipo de nota e ano de atendimento, informar: 

a) O valor da “glosa total reclamada”,  que  deve corresponder a soma de todas as glosas 

que o prestador requer  que sejam revisadas e desde que tenha solicitado a reanálise por 

processo administrativo protocolado, no IPE, até 30 de abril de 2010; 

b) O valor da glosa do código 315 (revisão especial) deve ser somado ao valor referido na 

alínea “a”, todavia, independe de formalização de processo administrativo; 

c) O valor mínimo da glosa por nota que o prestador requer que  seja revisada; 

d) O valor mínimo da glosa por linha que o prestador requer que seja revisada. 

 

III) O prestador  deverá manter à disposição do IPE, para fins de auditoria, um relatório 

analítico que: 

a) Identifique individualmente as notas que correspondem aos valores declarados nos 

termos do inciso I e II; 

b) Conste  o número dos processos administrativos correspondentes aos pedidos de 

reanálise de glosas reclamadas nos termos do inciso II, exceto as glosas do código 315 

( revisão especial) que independem de formalização de processo administrativo de 

reanálise. 

 

IV) O critério de valor mínimo, por nota ou por linha, será aplicado da seguinte forma: 

a) A linha corresponde às referências (diárias, taxas, materiais, medicamentos, honorários 

médicos etc..)  que são cobradas nas notas; 

b) A glosa da nota, com valor  inferior ao valor mínimo por nota, será excluída do ajuste 

final de contas, após a aplicação da rotina de recálculo de notas; 

c) A glosa da linha,  com  valor  inferior ao valor mínimo por linha, será aplicada 

somente quando a glosa total da nota for superior ao valor mínimo de glosa por nota; 

d) A glosa da linha, com  valor  inferior ao valor mínimo por linha, será excluída do 

ajuste final de contas observado o disposto na alínea “c” e após a aplicação da rotina de 

recálculo de notas; 

e) As glosas, com valores inferiores ao mínimo seja por nota ou por linha, serão 

consideradas como definitivas e sem possibilidade de recurso. 

 

Art. 2º - Os valores informados, na SRN, serão submetidos a testes  de pré-auditoria nos 

seguintes termos: 

I) Os valores das notas pendentes de pagamento serão confrontados com a base de dados 

do IPE, podendo, neste caso, ocorrer as seguintes situações: 
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a) Se o valor informado pelo prestador for igual ao valor da base de dados do IPE, a SRN 

poderá ser concluída; 

b) Se valor informado pelo prestador for inferior ao valor da base de dados do IPE, 

prevalecerá o valor do prestador e, neste caso, a SRN poderá ser concluída; 

c) Se o valor informado pelo prestador for superior ao valor da base de dados do IPE,  o 

prestador deverá solicitar novo relatório de contas a pagar, conforme disposto na OS 

8/2010, da Diretoria de Saúde, para verificar as diferenças e completar o processo; 

d) Na hipótese prevista na alínea anterior, o prestador deverá, após os ajustes dos saldos, 

retomar o preenchimento da SRN. 

 

II) Os valores da glosa total reclamada serão confrontados com os dados existentes na 

base de dados do IPE, podendo, neste caso, ocorrer as seguintes situações: 

a) Se o valor da glosa total reclamada for igual ao valor registrado na base de dados do 

IPE, a SRN poderá ser concluída; 

b) Se o valor da glosa total reclamada for inferior ao valor registrado na base de dados do 

IPE, a SRN poderá ser concluída; 

c) Se o valor da glosa total reclamada for superior ao valor registrado na base de dados do 

IPE, o prestador deverá revisar os valores informados na SRN. 

 

III) O IPE adotará os valores atuais da sua base de dados para fazer os testes de pré- 

auditoria, informando que: 

a) Os valores atuais ainda não foram submetidos ao recálculo previsto nesta portaria; 

b) Os valores declarados  na SRN são de responsabilidade única do prestador e não criam,  

para o IPE, um compromisso de pagamento; 

c) O IPE não fornecerá nenhum valor da sua base dados para o prestador completar a 

SRN. 

 

IV) Após a aplicação da rotina de recálculo de notas, o IPE informará os valores das glosas 

para as quais o prestador poderá apresentar o recurso eletrônico. Também, serão 

informados os valores de débitos ou créditos do prestador resultantes do recálculo das 

notas. 

 

  Art. 3º - A solicitação eletrônica de recálculo de notas deverá ser encaminhada ao IPE no 

período de 1º de outubro a 15 de outubro de 2010, observando-se o seguinte: 

a) Será aceita somente uma SRN por prestador: 

b) A SRN receberá um número que servirá de protocolo de recebimento do IPE e, neste 

caso, o recálculo será feito pela  seqüência das SRNs recebidas; 

c) Ao final da SRN, constará uma mensagem com o seguinte texto: 

“Senhor Prestador, após o recebimento da Solicitação Eletrônica de Recálculo de 

Notas, o IPE não aceitará mais qualquer tipo de inclusão de notas na sua base de 

dados e, tampouco, qualquer alteração dos valores mínimos de glosas, referentes ao 
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período de atendimentos de 2005 a 2009. Ainda, notas de atendimentos realizados em 

anos anteriores a  2005 não serão aceitas”.     

  

d) Após a digitação de todos os dados da SRN, o prestador deverá acionar a opção 

“atualizar” para transmitir eletronicamente a SRN para a base de dados do IPE; 

e) O sistema do IPE informará ao prestador se a SRN foi recebida bem como o número 

do protocolo; 

f) Os questionamentos decorrentes da aplicação desta portaria podem ser encaminhados 

para o e-mail: projeto-conciliacao@ipe.rs.gov.br. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de outubro 2010, revogando as 

disposições em contrário.  

 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2010. 

 

Eloi João Zanella, 
Diretor-Presidente do IPERGS. 
 


