
 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

 
PORTARIA 48/2014 

 

 

Informa sobre a indisponibilidade do 

PIN PAD e revoga o art 3º da Portaria 

90/2011.  

 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL-IPERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo 

artigo 13, inciso VIII, da Lei 12.395, de 15 de dezembro de 2005, em 

conformidade com a Portaria 90/2001 e atendendo solicitação da Diretoria de 

Saúde, RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - A não utilização do PIN PAD somente será aceita para os casos 

de indisponibilidade previstas no art. 1º da Portaria 90/2011. 

 

Art. 2º - Todas as situações de indisponibilidade deverão ser 

imediatamente comunicadas ao Banrisul (telefones (51) 3213 0551 e 

08005410551), a fim de gerar protocolo que justifique efetivamente a 

indisponibilidade  alegada,  devendo  o  protocolo  ser  enviado para o e-mail 

grp-ipe@ipe.rs.gov.br.  

 

Art. 3º - O prestador que não gerar o protocolo junto ao Banrisul, não 

receberá qualquer valor referente a consulta. 

 

Art. 4º - As consultas poderão ser autorizadas pela Internet somente nos 

casos de: 

I) Indisponibilidades previstas no art. 1º da Portaria 90/2011 e; 

II) Utilização do Certificado Provisório de Atendimento à Saúde. 
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Art. 5º - Os credenciados, que ainda não possuem o PIN PAD, terão um 

prazo de 60 dias para adquirirem o equipamento. 

Parágrafo único - Após 60 dias, o credenciado, que não possuir o PIN 

PAD instalado, terá sua credencial suspensa, até que a regularização da 

situação. 

 

Art. 6º - Para os novos credenciados o IPERGS somente liberará a 

consulta, após a instalação do PIN PAD. 

 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial do Estado, revogando-se as disposições em contrário em especial 

o art. 3º da Portaria 90/2011. 

 

 

Porto Alegre, 25 de março 2014. 
 
 
 
 
Valter Morigi, 
Diretor – Presidente - IPERGS. 

 
 
 


