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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 114 
 
 
 
 
 

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 a 
proposta encaminhada pela Diretoria de Saúde, processo 36.748-24.42/09-3, para 
alteração da Tabela de Pronto Atendimento do IPE-SAÚDE e  o 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 - Conceder o adicional de 30% (trinta por cento) para os 
atendimentos em nível ambulatorial de urgência e emergência em pronto 
atendimento realizados nos horários noturnos, das 19:00h às 07:00h, e nos 
sábados, domingos e feriados, em qualquer horário. 
 

§ 1º- o adicional supramencionado será aplicado tomado por base o 
horário de início do atendimento; 
 
§ 2º- para a aplicação do adicional, serão considerados os feriados 
nacionais e os estaduais (Anexo Lista dos Feriados); 

 
§ 3º- o adicional será pago somente aos prestadores que utilizarem 
o PIN PAD (máquina leitora de cartão magnético), para a correta 
identificação do usuário mediante a leitura eletrônica do Cartão 
Magnético de Usuário do IPE-SAÚDE: 
 

a) A leitura do cartão magnético é necessária para, além da 
identificação do usuário, determinar o horário de início 
do atendimento; 

 
b) a implantação do PIN PAD está disciplinada pela 

Portaria 113, de 14 de julho de 2009. 
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§ 4º- o adicional instituído por esta Portaria: 
 

 
a) será aplicado somente sobre os honorários médicos, 

exames e taxas de serviços listadas na Tabela de Pronto 
Atendimento do IPERGS; 

 
b) não será aplicado sobre os materiais e os medicamentos 

que forem utilizados nos atendimentos realizados em nível 
ambulatorial de urgência e emergência em pronto 
atendimento; 

 
c) não será aplicado, em hipótese alguma, nos atendimentos 

de usuários hospitalizados. 
 
Art. 2º- A cobrança dos atendimentos com os adicionais previstos no Art. 1º 
deverá ser efetuada em nota de débito de Pronto Atendimento (ND TR55).  
 

§1º - o adicional deverá ser aplicado individualmente sobre os 
valores de cada  componente (referência) da nota de débito, 
observando o que estabelece o § 4º do artigo anterior e as 
coberturas assistenciais previstas nas tabelas do IPE-SAÚDE; 

 
§2° - no cálculo financeiro do adicional devem ser utilizadas 
apenas duas decimais, sendo desprezadas, sem qualquer 
arredondamento, as outras. 

 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos 
para os atendimentos com início a partir de 16 de julho de 2009. 

 
 

Porto Alegre, 14 de julho de 2009. 
 
 
 
 

Elói João Zanella, 
Diretor-Presidente do IPERGS. 
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LISTA DOS FERIADOS 

 
                  

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO; PORTARIA Nº 525, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2008 

DATA DESCRIÇÃO 
1º de janeiro Confraternização Universal 
21 de abril Tiradentes 
1º de maio Dia Mundial do Trabalho 
07 de setembro Independência do Brasil  
20 de setembro Revolução Farroupilha 
12 de outubro Nossa Senhora Aparecida 
15 de novembro Proclamação da República 
02 de novembro Finados 
25 de dezembro Natal 


