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      Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 
 Diretor Presidente: VALTER MORIGI 

 End: Av. Borges de Medeiros, 1945 
 Porto Alegre/RS - 90110-150 

  PORTARIAS  
 
 

  PORTARIA nº 143/2013  
  

  Dispõe sobre o Requerimento   
  Eletrônico de Reembolso de   

  Despesas com  Anestesia.   
  

  O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRAN-
DE DO SUL-IPERGS,  no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 13, inciso VIII, da Lei 12.395, 
de 15 de dezembro de 2005, atendendo solicitação da Diretoria de Saúde, conforme expediente 
13393-24.42/13-0,  RESOLVE:  

  
  Art. 1º  - Implantar o Requerimento Eletrônico de Reembolso de Despesas com Anestesia no 

Sistema de Reembolso Médico - SRM. 
  

  § 1º -  O preenchimento do Requerimento Eletrônico  de Reembolso de  Despesas com Anes-
tesia deverá observar as disposições gerais desta Portaria e do  Manual de Operação da Rotina de 
Reembolso Eletrônico , que será instituído por Ordem de Serviço da Diretoria de Saúde e estará dis-
ponível no site:  www.ipe.rs.gov.br.  

  
  § 2º  - Para requerer o reembolso, os interessados deverão observar, além do disposto nos arts. 

43 a 46, da Resolução 21/79 - IPERGS, de 12 de março de 1979, os seguintes critérios: 
  

 I - O reembolso somente será concedido para os procedimentos realizados com autorização 
prévia do IPE, que é comprovada pela  emissão de GA - Guia de Atendimento em favor do requerente, 
observando o disposto nos Incisos VI e VII deste parágrafo;  

    
 II - O requerente deverá dispor de recibo original que comprove o pagamento dos serviços de 

anestesia e do Comprovante de Assistência Médica Prestada (Formulário Mod 12.0677 0G/IPE) devi-
damente preenchido e assinado pelos profi ssionais que executaram o procedimento que deu origem 
ao pedido de reembolso, devendo ser observado: 

  
 a) Se o requerente efetuou o pagamento à pessoa física, o recibo de pagamento é o próprio 

formulário Comprovante de Assistência Médica Prestada; 
 b) Se o requerente efetuou o pagamento à pessoa jurídica, o recibo de pagamento será a nota 

fi scal de prestação do serviço de anestesia; 
 c) Nas hipóteses previstas nas alíneas anteriores, tanto pessoa física ou jurídica, devem estar 

previamente cadastradas no IPERGS para validação do processo de reembolso.  
  

 III - Os documentos referidos no inciso II somente serão apresentados ao IPERGS, se solicita-
dos para fi ns de auditoria; 

  
 IV - O valor a ser reembolsado respeitará sempre o estipulado na Portaria 136/2011, ou outra 

que a substitua; 
  

 V - Os dados informados no Requerimento Eletrônico de Reembolso de Despesa com Aneste-
sia, conforme orientação contida no  Manual de Operação da Rotina de Reembolso Eletrônico , serão 
validados pelo sistema e, não havendo nenhuma inconsistência, será emitido automaticamente o  
protocolo do pedido de reembolso; 

  
 VI - O valor do reembolso será creditado diretamente em conta bancária do requerente  ou 

pago por Ordem de Pagamento,  sendo observado que: 
  

 a) O IPERGS, neste caso, opera somente com o BANRISUL; 
 b) Será somente em favor do requerente, respeitado o disposto inciso VII deste parágrafo; 
 c) A conta bancária do requerente deverá estar previamente registrada no IPERGS; 
 d) No caso de Ordem de Pagamento, o requerente deverá indicar a Agência que esteja pre-

viamente cadastrada no IPERGS; 
 e) Será realizado no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da emissão do protocolo do 

requerimento de reembolso, conforme referido no Inciso V. 
  

 VII - Se o requerente for menor de idade, o pagamento do reembolso será feito ao segurado 
titular do vínculo familiar e, neste caso, os dados referidos nas alíneas "c" ou "d", do inciso anterior, 
devem ser do titular; 

  
 VIII - O requerente deverá declarar eletronicamente, nos termos do Art. 299 do Código Penal 

Brasileiro,  que as informações prestadas são verídicas, além de aceitar que o pagamento do reem-
bolso será efetivado somente após todos os procedimentos de auditoria, inclusive da respectiva conta 
de cobrança do procedimento que deu origem ao pedido de reembolso; 

  
  § 3º -  A liberação do reembolso requerido somente será processada após a auditoria da conta 

do prestador (hospitalar ou ambulatorial)  que apresentar a cobrança do procedimento que deu ori-
gem ao pagamento do anestesista, observando-se que: 

  
 I) Em hipótese alguma, poderá haver pagamento duplo, ou seja, reembolso e pagamento ao 

prestador; 
 II) Havendo cobrança da despesa na conta, a mesma será glosada e  o reembolso pago ao 

requerente que atender as disposições desta portaria; 
 III) Se houver inconsistência entre os dados informados na conta do prestador e o reembolso 

requerido, caberá à auditoria técnica do IPE o encaminhamento da questão; 
 IV) Se a conta não for apresentada e/ou auditada em até 45 (quarenta e cinco) dias da data do 

protocolo, o reembolso poderá ser liberado mediante solicitação dos documentos referidos no inciso 
II, do § 2º deste artigo.   

  
  Art. 2º -  Para fi ns de auditoria dos dados informados no sistema, quando for  solicitado ao 

requerente  para  apresentar, em qualquer agência do IPERGS, a Nota Fiscal dos Serviços de Anes-
tesia  e/ou Comprovante de Assistência Médica Prestada, conforme referido nos Incisos II e III, § 2º, 
art. 1º, devem ser observados os seguintes aspectos: 

  
  I)  O requerente será informado pelo próprio sistema sobre os documentos que devem ser 

apresentados ao IPERGS; 
  II)  O requerimento fi cará bloqueado aguardando a apresentação da documentação solicitada; 
  III)  Quando o requerente apresentar a documentação, se a mesma atender as exigências do 

IPERGS, o requerimento será desbloqueado, por servidor do IPERGS, e liberado para pagamento. 
  

  Art. 3º  - A Diretoria de Saúde poderá estabelecer procedimentos especiais de auditoria da 
Rotina de Reembolso Eletrônico de Despesas com Anestesia. 

  
  Art. 4º  - Esta Portaria entra em vigor no dia 20 de janeiro de 2014, após a publicação no Diário 

Ofi cial do Estado, revogando disposições em contrário. 
  

 Porto Alegre, 20 de dezembro de 2013. 
  

  Valter Morigi  
  Diretor-Presidente    

 
 Codigo: 1262140 

     SÚMULAS 
 
 
 

  SÚMULA DO CONTRATO Nº 012/2013  
  

  Partes : IPERGS e  CONSTRUMONTE CONSTRUÇÕES LTDA ;  Objeto : Execução de obras e ser-
viços de engenharia, conforme descrição e condições especifi cadas no Anexo I - Folha de Dados; 
 Valor Total: R$ 36.650,03 (Trinta e seis mil, seiscentos e cinqüenta reais e três centavos) . Prazo 
de Execução: 90  (noventa) dias, a contar do 6º dia do recebimento da autorização de serviço.  Dota-
ção:  U.O: 41.01; Projeto: 4425; Elemento: 3.3.90.39.3930; Recurso: 8000;  Base Legal:  Lei Federal 
nº 8.666/93;  Gestor do Contrato : Matheus da Silva Moraes dos Santos, matrícula 63.545;  Fiscal do 
Contrato   Secretaria de Obras Públicas - SOP.   Processo:  009123-2442-12-0. Porto Alegre, 19 de 
dezembro de 2013. 

  
  Valter Morigi  

  Diretor-Presidente  
 

 Codigo: 1262198 
  
 

  SÚMULA DO CONTRATO Nº 013/2013  
  

  Partes : IPERGS e  CONSTRUMONTE CONSTRUÇÕES LTDA ;  Objeto :  execução de obras de 
reforma na agência do IPERGS. Na Av. Sete de Setembro 1268/1270, em Bagé/RS, constan-
do de serviços, de revestimentos, esquadrias pintura, rampa e cobertura em conformidade 
com os documentos técnicos fornecidos pela secretaria de obras publicas ,  Valor Total: R$ 
27.700,00 (Vinte e sete mil reais e setecentos reais).  Prazo de Execução:  30 (trinta) dias a contar 
do 6º dia do recebimento da autorização de serviço  Dotação:  U.O: 41.01; Projeto: 4425; Elemento: 
3.3.90.39.3930; Recurso: 8000;  Base Legal:  Lei Federal nº 8.666/93;  Gestor do Contrato : Matheus 
da Silva Moraes dos Santos, matrícula 63.545;  Fiscal do Contrato Secretaria de Obras Públicas - 
SOP.   Processo:  009136-2442/12-0  Porto Alegre, 19 de dezembro de 2013. 

  
  Valter Morigi  

  Diretor-Presidente  
 

 Codigo: 1262199 

     BOLETINS 
 
 
 
  DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  
  GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS  
  BOLETIM Nº 062/2013  
  FOI REGISTRADO NESTA GERÊNCIA, PARA OS DEVIDOS E CORRESPONDENTES EFEITOS, 
O SEGUINTE ATO ASSINADO PELO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PRE-
VIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS:  
  APOSENTA, por invalidez,  o servidor  Paulo Roberto Ardenghi , matrícula nº 30684, Analista em 
Previdência e Saúde, grau "E", carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, extranumerário-es-
tável, com proventos integrais que abrangem a percepção da gratifi cação adicional de 25% (vinte e 
cinco por cento), de 12 (doze) avanços, de 100% (cem por cento) da Função Gratifi cada de Coorde-
nador, Padrão FGE-10, acrescida da Gratifi cação de Representação de 50% (cinquenta por cento), 
de acordo com o artigo 103 da Lei Complementar nº 10.098/1994, da Gratifi cação de Insalubridade, 
em Grau Médio, a fração de 20% (vinte por cento), da Parcela Pecuniária a título de Vale-Refeição 
- Lei Estadual nº 11.802/2002, artigo 1º, de acordo com a Lei nº 12.395/2005, artigo 31 e do valor 
correspondente à GIPPS - Gratifi cação de Incentivo a Produtividade em Previdência e Saúde, com 
fundamento estabelecido pela Lei Federal nº 6.514/1977 e pelas Leis Estaduais nos 7.357/1980, arti-
go 56, 10.138/1994, 10.286/1994, 13.415/2010 e 14.301/2013 e pela Lei Complementar Estadual nº 
10.098/1994, com suas alterações posteriores e pelo Decreto nº 47.214/2010. 
 (Portaria nº 176, de 18 de dezembro de 2013). 

  
 Porto Alegre, 20 de dezembro de 2013. 

  
 Alessandra Batista da Silva, 
 Gerente de Recursos Humanos. 

  
 Maria Ester Marques Cesar, 
 Diretora Administrativo-Financeira.   
 

 Codigo: 1262130      
 

 Secretaria da Educação 
  Secretaria da Educação 

 Secretário da Educação: JOSÉ CLÓVIS DE AZEVEDO 
 End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - Plataforma 

 Porto Alegre/RS - 90119-900 
 

 Gabinete do Departamento de Recursos Humanos 

 VIRGINIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO 
 End: Av. Borges de Medeiros, 1501 

 Porto Alegre / RS / 90119-900     -     Fone: (51) 3288-4821 

  RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 Assunto: Gratifi cação de Unidocência 
 Expediente: 000000-0000/09-4 
 Nome: Alessandra de Oliveira Mendes 
 Id.Func./Vínculo: 3678849/02 
 Tipo Vínculo: EFETIVO 
 Cargo/Função: Professor - A-5 
 Lotação: SEDUC - 01 Coordenadoria Regional de Educação 

  
 REVOGA, a contar de 10/09/2013, o ato registrado no D.O.E. de 08/07/2013, Pág. 27, referente a 
Gratifi cação de Unidocência, no(a) no provimento. 
 

 Codigo: 1262444 
   


