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RESOLUÇÃO Nº 011/2015, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre alterações na tabela de preços 
praticados pela CORAG para o Diário Oficial do 
Estado e dá outras providências.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA CORAG – COMPANHIA RIO-
GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista deliberação 

da Diretoria e do Conselho de Administração,

RESOLVE:

Art. 1º - O valor do centímetro/coluna para inserções de matéria no 
Diário Oficial obedecerá a seguinte tabela de preços:

Origem Valor 
cm/coluna

Administração Direta do Estado e Escolas Públicas R$ 0,56
Autarquias Estaduais, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado R$ 5,60
Fundações Estaduais R$ 34,83
Administração Indireta do Estado R$ 65,34
Prefeituras Municipais, Câmaras de Vereadores, Administração Direta e Indireta
dos Municípios, Fundações Municipais, Hospitais e Outros Órgãos Municipais

R$ 69,02

Administração Federal e Particulares R$ 89,54

Parágrafo único: Excetua-se desta Tabela de Preços as publicações 
que têm como origem o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS), considerando o grande 
volume de inserções, que terá seu valor fixado em R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) por 
cm/coluna.

Art. 2º - Para fins de aferição dos preços, considera-se:

                                § 1º - que a página do Caderno do Governo é dividida em seis colunas. Sendo 
que a publicação de 12,5 centímetros ocupa três colunas e a publicação de 26 centímetros (página 
inteira) ocupa seis colunas.

                              § 2º - que a página do Caderno Indústria e Comércio é dividida em cinco
colunas, com as seguintes configurações:

- uma coluna: 4,9 cm;
- duas colunas: 10,2 cm;
- três colunas: 15,5 cm;
- quatro colunas: 20,8 cm;
- cinco colunas: 26,1 cm.

                                Art. 3º - A assinatura anual do Diário Oficial do Estado, em sua versão online, 
erá o seguinte preço:

Assinaturas online do Diário Oficial – Caderno do Governo Valor da senha
01 senha de acesso R$ 435,23

Assinaturas online do Diário Oficial – Caderno Indústria e Comércio Valor da senha
01 senha de acesso R$ 435,23

Art. 4º - O valor anual da assinatura do jornal (versão impressa) do 
Diário Oficial do Estado será de R$ 313,37 para cada um dos cadernos.

Art. 5º - Para a venda avulsa será cobrado R$ 2,50 por cada 
exemplar.

Art. 6º - Para entregas a domicílio (assinaturas ou venda avulsa), 
será cobrada uma taxa postal equivalente ao reembolso do valor cobrado pela empresa de 
Correios para a realização deste serviço a ser informada previamente.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2016.

CORAG – Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, em Porto 
Alegre, 17 de dezembro de 2015.

JORGE HÉLIO GISLER GRECELLÉ
DIRETOR-PRESIDENTE

C O R A G

SÚMULAS

SÚMULA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 051/2014 
- SPI 793-2488/14-2 - PE 176/2014

CONTRATANTE : CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS. 
CONTRATADA : ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA 
CONTRATO ADITADO: Prestação de Serviços, que tem por objeto serviço de auditorias de Certifi ca-
ção de Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ. 
OBJETO: a) promover a prorrogação do contrato da vigência por 12 (doze) meses a contar de 
13.11.2015 b) os preços dos serviços manter-se-ão inalterados durante o prazo de prorrogação ora 
ajustada.
RECURSOS FINANCEIROS : Próprios. 

 Porto Alegre, 30 de outubro de 2015. 
 Setor de Contratos - CORAG    

 Codigo: 1556192 

SÚMULA DE
TERMO DE CONTRATO

Processo nº 1079-2488/14-5, resultado do Pregão Eletrônico nº 067/CORAG/2015, celebrado pela 
CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes Gráfi cas e: 
Razão Social : GVD EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
CNPJ : 90.188.327/0001-21 
Termo de Contrato : n.º 019/CORAG/2015. 
Objeto: Contratação de empresa para Locação de insersora/envelopadora de documentos - Certifi -
cado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRV/CRLV. 
Valor: O preço mensal é de R$ 87.300,00 (oitenta e sete mil e trezentos reais), totalizando o montante 
de R$ 1.047.600,00 (um milhão, quarenta e sete mil e seiscentos reais). 
Período de vigência : 12 meses a contar da assinatura do contrato. 

 Porto Alegre, 21 de dezembro de 2015. 
 Setor de Contratos - C O R A G  

 Codigo: 1556201 
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  RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO 402/2015

Dispõe sobre a instituição do Suporte de Atendimento em Domicílio-SAD no âmbito da 
Cobertura do IPE-SAÚDE.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL - IPERGS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 13 da Lei nº 
12.395, de 15 de dezembro de 2005 e reproduzidas pelo inciso VIII do artigo 12 do Decreto nº 47.420, 
de 19 de agosto de 2010;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de um programa de assistência domiciliar que 
possa atender aos casos indicados, integrando o benefi ciário com os cuidados da família;
CONSIDERANDO a conveniência de obter maior controle sobre os atendimentos que são prestados, 
bem como de reduzir a judicialização das demandas;
CONSIDERANDO a utilidade de uma maior qualifi cação de serviços dispensados aos benefi ciários, 
de forma a evitar freqüentes internações hospitalares;

RESOLVE:

Art. 1° – Fica instituído no âmbito da cobertura do IPE-SAÚDE, nos termos do art. 1°, §2° da Lei 
Complementar 12.134/2004, o Suporte de Atendimento em Domicílio - SAD.

Art. 2° - O SAD é destinado ao atendimento de pacientes em âmbito domiciliar desde que preenchidos 
os seguintes requisitos:
I – benefi ciário que esteja internado em hospital credenciado, no ato do pedido;
II – quadro clínico estável e possibilidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar por 
período de tempo determinado e com renovação de período sujeita a avaliação técnica do IPE 
SAÚDE;
III – Possibilidade de alta hospitalar com indicação pelo médico assistente para atendimento em 
âmbito domiciliar;

IV – investimento no tratamento domiciliar menos oneroso do que o investimento em internação 
hospitalar;
V – Co-responsabilidade do familiar ou terceiro indicado no auxílio ao paciente formalizada no 
momento da alta hospitalar e dentro dos critérios do programa a serem estabelecidos em portaria;
VI – compatibilidade do caso com as disposições desta resolução e demais instrumentos normativos 
institucionais que venham a regulá-la.
§1°. Não será disponibilizado o SAD para pacientes que estejam em domicílio próprio, clínicas, asilos 
ou outro estabelecimento congênere, no ato do pedido.
§2°. O SAD se caracteriza como um suporte de retorno ao domicílio do paciente apto a receber 
alta hospitalar, mas cujas características dependam de algum atendimento em saúde, conforme fi car 
defi nido em outras normas institucionais reguladoras deste tratamento.
§3°. O SAD não se caracteriza como internação domiciliar nem é substituto da internação hospitalar.
Art 3º - Os familiares são co-responsáveis pelo acompanhamento do tratamento, sendo que deve 
ser indicado o responsável, com ou sem vínculo familiar que manifesta interesse e aptidão para 
proporcionar os cuidados gerais de acompanhamento e execução de atos que não sejam privativos 
de profi ssionais da área da saúde.
§1°. As atividades do responsável serão realizadas sem contra-prestação fi nanceira por parte deste 
Instituto, sendo permitido às famílias, que quiserem e puderem, custear pessoa designada para 
assumir este encargo.
§2°. A indicação de responsável é pré-requisito indispensável para a formalização do SAD.
Art 4º – A defi nição das coberturas assistenciais a serem disponibilizadas e sua forma de pagamento, 
as atribuições dos envolvidos e os critérios de elegibilidade dos pacientes candidatos ao SAD 
serão disciplinados em portarias complementares a esta resolução, ordens de serviço, protocolos, 
recomendações técnicas e outros instrumentos normativos institucionais.
Art 5º – O IPE-SAÚDE, por meio da Equipe de Avaliação, manterá a supervisão e a auditoria dos 
atendimentos do SAD visando à correta prestação do serviço e à alta do tratamento em domicílio 
quando os cuidados com o paciente puderem ser assumidos pela família e pelo responsável do 
benefi ciário.

Art 6° – O reembolso para oxigenoterapia permanece regulamentado apenas pela Resolução n.° 
298/97.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução n.° 310/99.
Art. 8° - No prazo de 30 (trinta) dias, o IPERGS deverá expedir os atos normativos necessários para 
credenciamento de empresas visando ao fornecimento do SAD.   

Porto Alegre, em 21 de dezembro de 2015.

José Alfredo Pezzi Parode,
   Diretor-Presidente

 Codigo: 1556249 


