
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
 

PORTARIA Nº 008/2010 
 
 

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 deliberação da Diretoria Executiva do IPE: 
 

Considerando a necessidade urgente de concluir o processo de implantação e utilização 
do Cartão Magnético do Usuário do IPE Saúde; 
 
Considerando que o IPE concedeu, em 2008 e 2009, significativos reajustes de tabelas 
condicionados à implantação da Maquina Leitora do Cartão Magnético do IPE Saúde ( 
PIN PAD); 
 
Considerando que apesar de terem sido concedidos reajustes e vários prazos para 
implantação do PIN PAD, há muitos prestadores que não adquiriram este equipamento; 
 
Considerando que novas negociações de reajustes de tabelas somente serão efetivadas 
com a conclusão do processo de implantação do PIN PAD; 
 
Considerando a necessidade de qualificar o processo de gestão da rede de credenciados, 
inclusive, para ampliar a oferta de serviços; 
 
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 - Ficam redefinidos os prazos-limites para a implantação da Leitora do Cartão 
Magnético do Usuário do IPE-SAÚDE (PIN PAD) por toda a Rede Credenciada, conforme 
previsto na Portaria 113, de 14 de julho de 2009, nos seguintes termos: 
  
 
Inciso I – Os prazos por tipo de prestador são os seguintes: 
 

a) médicos ( tipo de prestador 00), com faturamento  acima de R$ 1.400,00,  até 
15 de fevereiro de 2010; 

b) médicos (tipo de prestador 00) com faturamento entre  R$ 1.000,00 e R$ 
1.400,00, até 28 de fevereiro de 2010; 

c) médicos ( tipo de prestador 00), com faturamento inferior a  R$ 1.000,00, até 
31 de março de 2010; 

d) hospitais ( tipo de prestador 03), com faturamento acima de R$ 20.000,00, até 
15 de fevereiro de 2010; 
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e) hospitais (tipo de prestador 03), com faturamento inferior a  R$ 20.000,00, até 
28 de fevereiro de 2010; 

f) laboratório (tipo de prestador 04), com faturamento acima de R$ 10.000,00, até 
15 de fevereiro de 2010; 

g) laboratório (tipo de prestador 04), com faturamento inferior a R$ 10.000,00, até 
28 de fevereiro de 2010; 

h) pronto socorro (tipo de prestador 05), com faturamento acima de R$ 10.000,00, 
até 15  de fevereiro de 2010; 

i) pronto socorro (tipo de prestador 05), com faturamento inferior  a R$ 
10.000,00, até  28 de fevereiro de 2010; 

j) Clínicas ( tipo de prestador 10), com faturamento acima de R$ 10.000,00, até 
15 de fevereiro de 2010; 

k) Clínicas (tipo de prestador 10), com faturamento inferior a R$ 10.000,00, até 
28 de fevereiro de 2010; 

l) Demais prestadores até 28 de fevereiro de 2010. 
  
Inciso II – Para os fins desta portaria, o valor do faturamento corresponde as notas 
apresentadas no mês de dezembro de 2009, incluindo todos os tipos de atendimento 
prestados pelo credenciado. 
 
Art. 2º -  O credenciamento dos prestadores que não cumprirem os prazos previstos nesta 
portaria será  automaticamente suspenso no dia seguinte ao prazo limite de cada situação, 
conforme disposto no inciso I do artigo anterior. 
 
Parágrafo Único – a suspensão será automaticamente cancelada no momento que o 
prestador efetuar o primeiro atendimento com PIN PAD, não havendo necessidade de 
qualquer outra providência do prestador. Todavia, a partir do cancelamento da suspensão, o 
prestador deverá utilizar o PIN PAD em todos os atendimentos, excetuando-se os casos 
previstos nas ordens de serviço específicas.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário especialmente a Portaria 214, de 05 de novembro de 2009. 

 
 

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2010. 
 
 
 
 

Eloi João Zanella, 
Diretor-Presidente do IPERGS. 

 


