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DECRETO Nº    12.783      , DE    27      DE     SETEMBRO        DE        2012. 
 
 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO , usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do 
artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e  

 
CONSIDERANDO o que dispõe o § 4º do art. 89 da 

Lei Complementar nº 227 de 10 de novembro de 2005; 
 
CONSIDERANDO o final de mandato eletivo da atual 

administração, e a preocupação com a manutenção do equilíbrio 
financeiro e orçamentário da Assistência à Saúde do Instituto, e 

 
CONSIDERANDO ainda a deliberação do Conselho 

Municipal de Previdência em reunião extraordinária realizada no dia 
25 de setembro de 2012, 

 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º. Suspender por tempo indeterminado, aos 

servidores municipais contratados por tempo determinado, cargos de 
livre nomeação e aos agentes políticos sem vínculo efetivo com o 
Município de Porto Velho, o financiamento pelo Instituto, das 
despesas descritas no art. 14 do Decreto nº 11.395, de 10 de agosto de 
2009, que regulamenta os artigos do Título II da Lei Complementar nº 
227/05, e § 2º do art. 1º do Decreto n°12.276, de 1º de agosto de 2011, 
que dispõe sobre a regulamentação (Elemento Moderador) do filiado 
ao IPAM SAÚDE. 

 
Art. 2º. Ficam suspensas, até 31 de dezembro de 2012, 

a concessão de serviços de óculos de grau (armação e lente) aos 
servidores efetivos e seus dependentes inscritos no IPAM-SAÚDE. 
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Art. 3º. Ficam suspensas, até 31 de dezembro de 2012, 
as cirurgias eletivas aos servidores municipais efetivos e seus 
dependentes, e ainda aos servidores inativos ou pensionistas da 
Previdência Municipal, empregados municipais contratados por tempo 
determinado, cargos de livre nomeação e aos agentes políticos 
municipais e respectivos dependentes, todos inscritos.  

 
Ar. 4º. Os casos omissos deverão ser analisados  pela 

Diretoria Executiva do IPAM. 
 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
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