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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

 

PORTARIA Nº 228 

 

Dispõe sobre o recadastramento de médicos 

credenciados no IPERGS. 

 

 

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, atendendo à proposta encaminhada pela 

Diretoria de Saúde constante do processo administrativo 74.447-24.42/09-7,  e,:  

 

Considerando que o IPERGS tem o compromisso moral e legal de garantir  

atendimentos de qualidade e quantidade suficientes aos usuários do Plano de Saúde dos 

Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Saúde, conforme  Lei 12.134, 

de julho de 2004; 

Considerando o acordo firmado, em 13  de julho de 2009, com os representantes 

dos prestadores credenciados no IPE Saúde; 

Considerando a necessidade de manter atualizado o cadastro de credenciados; 

Considerando a necessidade de apurar a oferta real de serviços médicos, por 

especialidade e localidade, para atender as demandas do IPE Saúde; 

Considerando que  muitos médicos credenciados não apresentam  produção de 

consultas e, por isso, os usuários do IPE Saúde encontram dificuldade para  conseguir 

atendimento  médico em consultório, com agendamento  superiores a trinta dias; 

Considerando a necessidade de equilibrar tecnicamente a demanda de consultas por 

especialidades e localidades com a oferta real destes serviços; 

Considerando que o IPE deseja ampliar, com critérios técnicos,  a oferta de serviços 

e, se necessário,  a realização de novos credenciamentos. 
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DETERMINA:   

 

Artigo 1º – Os médicos (pessoa física) atualmente credenciados, no IPERGS, 

devem se  recadastrar mediante processo eletrônico para fins de atualização  da base de 

dados do IPERGS.  

Parágrafo 1º – O recadastramento eletrônico deverá ser feito para atender os 

seguintes objetivos: 

a) Atualização de dados cadastrais dos credenciados; 

b) Depuração do cadastro de credenciados; 

c) Apurar a oferta real de consultas por médico, especialidade e localidade; 

d) Apurar a oferta potencial de novos serviços que poderão ser credenciados; 

e) Garantir a oferta de serviços para o quadro de usuários do  IPE Saúde, 

atualmente com cerca de milhão (1.000.000) de beneficiários. 

 

Parágrafo 2º – O recadastramento será feito em duas etapas: 

I – A primeira etapa será a inscrição eletrônica do recadastramento que  deverá ser 

feita pelos médicos credenciados, conforme disposto no art. 2º; 

II – A segunda etapa será a homologação eletrônica do recadastramento que será 

feita pelo IPERGS, após cumpridos os prazos e procedimentos de análise dos dados 

informados na primeira etapa.  

Parágrafo 3º - Os médicos, que estiverem com o credenciamento suspenso, podem 

fazer a inscrição para o recadastramento, todavia a homologação  será processada somente 

após a regularização desta situação . 

Parágrafo 4º - Os médicos que  estiverem licenciados do credenciamento, com 

autorização do IPERGS, podem  fazer a inscrição para recadastramento no prazo previsto 

no parágrafo sexto ou no prazo final da licença concedida pelo IPERGS. Em qualquer 

caso, observar o que está previsto no art. 3º, alínea “m”. 

Parágrafo 5º - os médicos que são apenas cadastrados no IPERGS, sem 

credenciamento, porque atendem em hospitais com contrato global, ficam dispensados do 

recadastramento. Todavia, se, além da situação de cadastrado, for credenciado em outra 

localidade deverá fazer o recadastramento. 
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Parágrafo 6º –  A inscrição eletrônica do recadastramento deverá ser feita  no 

período de 21 de dezembro de 2009 a 20 de fevereiro de 2010, observando o seguinte: 

I –  A inscrição será efetivada conforme disposto no art. 2º; 

II - O médico, que não atender o prazo definido no caput do parágrafo, terá o 

credenciamento automaticamente suspenso a partir de 21  de fevereiro de 2010. Esta 

informação será reservada e comunicada, via internet, exclusivamente ao médico; 

III – O médico suspenso, nos termos do inciso anterior, poderá regularizar a sua 

situação mediante a realização da inscrição eletrônica do recadastramento e, neste caso, o 

IPERGS retirará a suspensão eletronicamente após 10(dez) minutos do recebimento, via 

internet, do formulário de  inscrição.  

Parágrafo 7º - O formulário de inscrição deverá ser preenchido por endereço de 

atendimento cadastrado no IPE e, além disso, o consultório deve ter a  autorização de  

funcionamento concedida por outros órgãos públicos.  

Parágrafo 8º -  A inscrição de consultórios localizados em endereços diferentes do 

registrado no IPERGS, também,  devem ter autorização de funcionamento dos demais 

órgãos públicos. 

Parágrafo 9º - Os médicos podem preencher o formulário de inscrição oferecendo 

serviços  que não estejam credenciados no IPERGS. Todavia, a inscrição destes serviços  

não autoriza a execução dos mesmos antes da fase da homologação  bem como não cria 

para o IPERGS a obrigação de credenciar as propostas incluídas  na etapa inscrição. 

 

 Artigo 2º – A inscrição para o recadastramento será efetivada mediante o 

preenchimento do formulário eletrônico “Inscrição de Recadastramento de Médicos 

Credenciados pelo IPE Saúde” que estará disponível na Internet. 

 Parágrafo único – O credenciado poderá acessar o formulário eletrônico de 

inscrição para recadastramento no site www.ipe.rs.gov.br. 

 

I -  Para acessar o formulário de inscrição, devem ser observados os seguintes 

passos: 

a) acessar o site do IPE; 

b) acionar a opção “IPE Saúde - credenciado”; 

c) o sistema apresentará uma tela com a opção de  “Acesso Administrativo”; 
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d) o médico deverá informar no campo “Tipo/Código do Credenciado” o número 

do CRM/RS e a senha de seis dígitos; 

e) acionar a opção “envia” para seguir o processo ou “limpa” para recomeçar; 

f) o sistema apresentará a tela com as opções de acesso restrito do médico que, 

neste caso, deverá acionar a opção “Inscrição para Recadastramento” 

g) o sistema apresentará a tela com os endereços de atendimentos registrados no 

IPERGS, indicando se os mesmos estão com os dados completos ou 

incompletos; 

h) o médico deverá  escolher o endereço que deseja atualizar ou a opção 

“credenciar novo local de atendimento”, quando desejar incluir novo endereço; 

i) o sistema automaticamente abrirá a tela do formulário de inscrição, que deverá 

ser preenchido ou excluído, conforme previsto no inciso II.  

 

 II – O recadastramento será para cada endereço de atendimento, observando o 

seguinte: 

a) Se o endereço informado pelo sistema for válido, o médico deverá adotar os 

procedimentos de preenchimento do formulário para efetuar o recadastramento 

no endereço indicado; 

b) Se o médico não atender no endereço  informado pelo sistema, poderá excluí-lo 

mediante acionamento da opção “marcar para exclusão”, que consta ao final do 

formulário de inscrição;  

 III – Os dados podem ser alterados a qualquer tempo durante o período de 

inscrição; 

 IV – O médico deverá preencher todos os campos obrigatórios; 

 V – O formulário de inscrição apresentará automaticamente os dados registrados no 

cadastro do IPERGS e abrirá “janela” para preenchimento dos dados novos; 

VI - O médico deverá verificar sequencialmente os dados de todos os campos, ou 

seja, os pré-preenchidos e os novos, procedendo da seguinte forma: 

a) Os  dados dos campos pré-preenchidos devem ser mantidos se estiverem 

corretos ou ajustados em caso de divergência; 

b) Os campos novos devem ser preenchidos, conforme instruções previstas no 

art. 3º;   
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VII – Após o preenchimento completo do formulário de inscrição, deverá ser 

acionada a opção “atualizar” que: 

a) Se todos os dados estiverem preenchidos e forem aprovados pela crítica do 

sistema, o médico receberá a mensagem “ dados atualizados”; 

b) Se houver incorreção em qualquer campo do formulário, o médico receberá 

uma mensagem indicando o erro; 

c) Se os dados forem aceitos, o formulário será gravado e o sistema retornará para 

a tela inicial onde aparecem os endereços que devem ser recadastrados; 

d) Após a digitação de todos os dados de todos os endereços, o sistema poderá ser 

fechado. 

 

VIII –  O formulário de inscrição poderá ser impresso mediante opção “imprimir” 

 

Artigo 3º – O médico deverá observar as seguintes instruções de preenchimento do 

formulário eletrônico de Inscrição. 

 

a) Endereço de Atendimento (campo obrigatório):  o sistema informará o 

endereço que está registrado no IPERGS, devendo ser observado o seguinte:  

1) Selecionar o endereço cujos dados serão atualizados, se houver mais de 

um endereço o formulário deverá ser preenchido para cada endereço; 

2) Se o endereço  pré-preenchido estiver correto, o médico deverá passar 

para o próximo campo; 

3) Se o endereço pré-preenchido estiver incorreto, o médico deverá fazer o 

ajuste; 

4) Se o médico desejar oferecer serviços em novos endereços, deverá 

informar os dados do novo endereço de atendimento; 

5) O médico poderá atender em mais de um endereço desde que todos 

estejam regularmente registrados e que sejam respeitadas as 

especialidades credenciadas. 

 

b) Fone: informar o número do telefone do consultório. 
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c) Código de Endereçamento Postal (campo obrigatório):  confirmar ou 

informar o CEP correto do endereço;  

d) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (campo obrigatório):  

informar o código de registro do endereço registrado na Secretaria de Atenção à 

Saúde. Se o médico  não dispuser deste código, poderá consultar diretamente na 

base de dados da Secretaria acionando o link “consulte o seu CNES” ;   

e) Área de Atuação: o preenchimento deste campo é opcional, todavia, o sistema 

apresentará uma tabela auxiliar com os códigos das áreas de atuação 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A indicação de área 

de atuação deverá atender  as normas de registro no CFM; 

f) Especialidade (campo obrigatório):  o sistema apresentará a(s) especialidade(s) 

cadastrada(s) no IPERGS, neste caso, o médico deverá confirmar ou corrigir  

obrigatoriamente a(s) especialidade (s) que atenderá no endereço cadastrado.  O 

sistema apresentará uma tabela auxiliar com os códigos das especialidades 

médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Ainda, o médico 

poderá ser credenciado no máximo em duas especialidades, além de atender as 

normas de registro de especialista no CFM; 

g) Oferta Mínima de Consultas (campo obrigatório): o médico deverá informar a 

quantidade mínima mensal de consultas que será disponibilizada aos usuários 

do IPE Saúde na especialidade e no endereço cadastrado. Este dado será 

utilizado para fins de avaliação da oferta real de serviços; 

h) Oferta Máxima de Consultas (campo obrigatório): o médico deverá informar 

a quantidade máxima mensal de consultas que será disponibilizada aos usuários 

do IPERGS Saúde na especialidade e no endereço cadastrado. Este dado será 

utilizado para avaliar a oferta potencial de serviços, todavia o número máximo 

de consultas não poderá extrapolar a capacidade real de atendimentos, 

respeitando os aspectos éticos da profissão médica; 

i) Número de meses de atendimento por ano (campo obrigatório): o médico 

deverá informar o número de meses que atenderá os usuários do IPERGS na 

especialidade  e endereço indicados. Em princípio, o número de meses é 
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12(doze). Os ajustes de afastamentos devem ser indicados no quadro “Períodos 

de Indisponibilidade”;   

j) Horário de Atendimento (campo obrigatório): o médico deverá informar os 

horários que atenderá os usuários do IPE Saúde na especialidade, endereços e 

dias  da semana; 

k) Dias da Semana com Atendimento (campo obrigatório): o médico deverá 

informar os dias da semana que  atenderá os usuários do IPE Saúde, observando 

os horários de atendimentos, conforme disposto na alínea “j”; 

l) Atendimento com Hora Marcada (campo obrigatório):  o médico deverá 

informar se atenderá os usuários do IPE Saúde com hora marcada dentro do 

horário  de atendimento, informado na alínea “j”; 

m) Períodos de Indisponibilidade: o médico deverá informar os períodos que  não 

atenderá os usuários do IPE Saúde em decorrência de férias, participação em 

congresso, licenças de saúde e outras situações. Se, na data da inscrição do 

recadastramento,  não houver previsão de indisponibilidade, o campo poderá 

ficar sem preenchimento, observando o seguinte: 

1) as datas, inicial e final, do período de indisponibilidade de serviços devem 

ser informadas no espaço próprio; 

2) o motivo da indisponibilidade deve ser assinalado no campo próprio; 

3) a opção “N/A” é automática do sistema e será substituída pela escolha que o 

médico fizer. 

 Artigo 4º - A Diretoria de Saúde expedirá normas complementares para o 

cumprimento desta portaria. 

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

 Porto Alegre, 11 de dezembro de 2009. 

 

 Elói João Zanella, 

Diretor-Presidente do IPERGS.  


