
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM

RESOLUÇÃO Nº 01/IPAM/2018

Regulamenta  os  procedimentos  para
recolhimento,  quitação  e  parcelamento  de
débitos  oriundos  da  Assistência  Médica  e
estabelece  os  procedimentos  para  o  uso  do
IPAM  SAÚDE  pelos  segurados  em
manutenção.

O  Diretor  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do
Município de Porto Velho – IPAM,  de acordo com as atribuições que lhe confere a Lei
Complementar nº 227, de 11 de novembro de 2005,

RESOLVE:

Secão I
DOS VALORES DEVIDOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA

Art. 1º. O recolhimento dos valores devidos ao IPAM SAÚDE regem-se pelo disposto na
presente resolução.

Art. 2º. Fica estabelecido a Coordenadoria de Assistência Médica - COAM como o setor
responsável pelo gerenciamento dos processos de ressarcimento ao erário, referente a débitos
da Assistência Médica.

Art. 3º. Fica a cargo do Setor de Elemento Moderador o levantamento dos débitos a ser for
necido para a quitação do débito.

§1º Os  valores  devidos serão  corrigidos  monetariamente  e  acrescidos  dos  juros  legais,  e
deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês. 

Art. 4º. Será permitido o parcelamento do débito, devidamente autorizado pelo Gestor do
Instituto, na forma desta Resolução.

§1º. A Coordenadoria Administrativa e Financeira –  COAF,  será o setor  responsável pela
negociação dos pedidos de parcelamento, bem como emissão do Documento de Arrecadação
do Contribuinte – DAC para pagamento.

§2º. O  prazo  máximo  para  o parcelamento  será  de  até  60 (sessenta)  parcelas  mensais  e
sucessivas.
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§3º.  O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada
pelo  número  de  parcelas solicitadas,  observado  o limite  mínimo  de R$ 200,00 (duzentos
reais).

§4º.  Os requerimentos de parcelamento deverão ser devidamente preenchidos, com todas as
informações constantes no modelo do Anexo I.

§5º. Para usufruir do parcelamento, o sujeito passivo deve formalizar sua adesão, mediante
termo  de acordo e compromisso, que somente se efetivará com o pagamento da primeira
parcela.

§6º. O requerimento  de parcelamento  implica o reconhecimento,  em caráter  irretratável  e
irrevogável, dos débitos nele incluídos; a renúncia ao direito sobre o qual se funda qualquer
defesa  ou  recurso  no  âmbito  administrativo  ou  judicial  referente  à  matéria  de  fato;  a
desistência  dos  já  interpostos;  bem  como  a  aceitação  das  demais  condições  e  encargos
estabelecidos na legislação municipal.

§7º. No caso de débitos já exigidos por meio de ação judicial, a Procuradoria Geral do IPAM,
poderá, justificadamente, impor condições específicas ou indeferir o parcelamento.

Art.  5º. O  parcelamento  de  que  trata  esta  Resolução  será  considerado  descumprido  e
automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da Administração, quando
ocorrer:

I – A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta norma;

II – A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Art. 6º. Ficam convalidados os parcelamentos efetuados em período anterior a esta resolução,
aplicando-se as presentes disposições, no que couber.

Seção II
DOS SEGURADOS EM MANUTENÇÃO

Art. 7º.  Permanece filiado ao Ipam, na qualidade de segurado em manutenção, o servidor
titular de cargo efetivo que estiver:

I - cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro ente federativo, sem
ônus para o Município;

II - quando afastado ou licenciado, com ou sem remuneração; e

III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo.
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Parágrafo  Único  -  Em caso  de  cedência,  será  de  inteira  responsabilidade  do  servidor
informar ao IPAM se há interesse em continuar utilizando a assistência médica,  caso haja,
deverá  ser  providenciado  pelo  mesmo  o  pedido  de  manutenção  de  segurado  através  de
processo administrativo junto ao Instituto. 

Art. 8º. O servidor que optar em continuar como segurado do IPAM SAÚDE na qualidade de
segurado  em manutenção, deverá arcar  com o percentual de 14% destinado  ao Fundo  de
Assistência Médica e mais a Co-Participação (Elemento Moderador).

§1º Para a manutenção da qualidade de segurado do IPAM SAÚDE, o servidor que esteja
enquadrado  nos casos previstos nos incisos  I,  II  e III  do  Art.  7º  desta Resolução, deverá
requerer mensalmente junto a Coordenadoria Administrativa e Financeira – COAF a emissão
do Documento de Arrecadação – DAC a ser fornecido aos segurados em manutenção, para o
pagamento  das  contribuições  dispostas  no  caput  deste  artigo,  devendo  o  pagamento  ser
efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês.

§2º A Assistência Médica será imediatamente suspensa se o segurado atrasar o pagamento por
mais de 30 (trinta) dias.

§3º Somente será restabelecida a assistência Médica se o segurado em manutenção quitar ou
firmar acordo para quitação integral dos valores inadimplidos.

Art. 9º. O Setor de Elemento Moderador será o responsável para efetuar o levantamento dos
valores das contribuições dispostas no caput do Art. 8º.

Art. 10. Será permitido o parcelamento do débito, devidamente autorizado pelo Gestor do
Instituto, e mediante descontos em folha de pagamento ou boleto, com a anuência do servidor.

§1º. A Coordenadoria  Administrativa  e  Financeira –  COAF será o  setor  responsável  pela
negociação dos pedidos de parcelamento, emissão do Documento de Arrecadação – DAC.

§2º O  prazo  máximo  para  o  parcelamento  será  de  até  60  (sessenta)  parcelas  mensais  e
sucessivas

§3º  O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada
pelo  número  de  parcelas solicitadas,  observado  o limite  mínimo  de R$ 200,00 (duzentos
reais).

§4º  Os requerimentos de parcelamento deverão ser devidamente preenchidos, com todas as
informações constantes no modelo do Anexo II.

§5º Para usufruir do parcelamento, o sujeito passivo deve formalizar sua adesão, mediante
termo de acordo, e somente se efetivará com o pagamento da primeira parcela.
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§6º O requerimento  de  parcelamento  implica  o reconhecimento,  em caráter  irretratável  e
irrevogável, dos débitos nele incluídos; a renúncia ao direito sobre o qual se funda qualquer
defesa  ou  recurso  no  âmbito  administrativo  ou  judicial  referente  à  matéria  de  fato;  a
desistência  dos  já  interpostos;  bem  como  a  aceitação  das  demais  condições  e  encargos
estabelecidos na legislação municipal.

§7º No caso de débitos já exigidos por meio de ação judicial, a Procuradoria Geral do IPAM,
poderá, justificadamente, impor condições específicas ou indeferir o parcelamento.

Art.  11. O  parcelamento  de  que  trata  esta  Resolução  será  considerado  descumprido  e
automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da Administração, quando
ocorrer:

I – A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta norma;

II – A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Art. 12. Ficam convalidados os parcelamentos efetuados em período anterior a esta resolução,
aplicando-se as presentes disposições, no que couber.

Art. 13.  A Coordenadoria de Assistência Médica será o setor responsável por gerenciar os
processos de segurados em manutenção.

Seção III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Porto Velho/RO, 29 de dezembro de 2017.

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO

REQUERENTE:

CPF:

ENDEREÇO:

TELEFONE: 

E-MAIL:

QUANTIDADE DE PARCELAS:

Requer, na forma e condições da Resolução n._____/2017/IPAM, o parcelamento dos débitos
referente à Assistência Médica, conforme o demonstrativo de débitos em anexo.

Declara estar ciente de que deverá apresentar o comprovante de pagamento do Documento de
Arrecadação do Cidadão – DAC, junto à Coordenadoria Administrativa e Financeira – COAF
até o 5º (quinto) dia útil do mês.

Declara, por fim, estar ciente dos efeitos da legislação vigente, especialmente o disposto no 
Art. 5º da Resolução n.____/2017/IPAM.

Termos em que pede deferimento.

Porto Velho/RO _______de____________de__________.

_________________________________
REQUERENTE
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO

REQUERENTE:

CPF:

ENDEREÇO:

TELEFONE: 

E-MAIL:

QUANTIDADE DE PARCELAS:

Requer, na forma e condições da Resolução n._____/2017/IPAM, o parcelamento dos débitos
referente à Assistência Médica, conforme o demonstrativo de débitos em anexo.

Autoriza que as parcelas sejam descontadas diretamente em folha de pagamento, em parcelas
mensais e sucessivas até a quitação integral do débito.

Declara, por fim, estar ciente dos efeitos da legislação vigente, especialmente o disposto no 
Art. 11 da Resolução n.____/2017/IPAM.

Termos em que pede deferimento.

Porto Velho/RO _______de____________de__________.

_________________________________
REQUERENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM

RESOLUÇÃO Nº 01/IPAM/2018

Regulamenta  os  procedimentos  para
recolhimento,  quitação  e  parcelamento  de
débitos  oriundos  da  Assistência  Médica  e
estabelece  os  procedimentos  para  o  uso  do
IPAM  SAÚDE  pelos  segurados  em
manutenção.

O  Diretor  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do
Município de Porto Velho – IPAM,  de acordo com as atribuições que lhe confere a Lei
Complementar nº 227, de 11 de novembro de 2005,

RESOLVE:

Secão I
DOS VALORES DEVIDOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA

Art. 1º. O recolhimento dos valores devidos ao IPAM SAÚDE regem-se pelo disposto na
presente resolução.

Art. 2º. Fica estabelecido a Coordenadoria de Assistência Médica - COAM como o setor
responsável pelo gerenciamento dos processos de ressarcimento ao erário, referente a débitos
da Assistência Médica.

Art. 3º. Fica a cargo do Setor de Elemento Moderador o levantamento dos débitos a ser for
necido para a quitação do débito.

§1º Os  valores  devidos serão  corrigidos  monetariamente  e  acrescidos  dos  juros  legais,  e
deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês. 

Art. 4º. Será permitido o parcelamento do débito, devidamente autorizado pelo Gestor do
Instituto, na forma desta Resolução.

§1º. A Coordenadoria Administrativa e Financeira –  COAF,  será o setor  responsável pela
negociação dos pedidos de parcelamento, bem como emissão do Documento de Arrecadação
do Contribuinte – DAC para pagamento.

§2º. O  prazo  máximo  para  o parcelamento  será  de  até  60 (sessenta)  parcelas  mensais  e
sucessivas.
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§3º.  O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada
pelo  número  de  parcelas solicitadas,  observado  o limite  mínimo  de R$ 200,00 (duzentos
reais).

§4º.  Os requerimentos de parcelamento deverão ser devidamente preenchidos, com todas as
informações constantes no modelo do Anexo I.

§5º. Para usufruir do parcelamento, o sujeito passivo deve formalizar sua adesão, mediante
termo  de acordo e compromisso, que somente se efetivará com o pagamento da primeira
parcela.

§6º. O requerimento  de parcelamento  implica o reconhecimento,  em caráter  irretratável  e
irrevogável, dos débitos nele incluídos; a renúncia ao direito sobre o qual se funda qualquer
defesa  ou  recurso  no  âmbito  administrativo  ou  judicial  referente  à  matéria  de  fato;  a
desistência  dos  já  interpostos;  bem  como  a  aceitação  das  demais  condições  e  encargos
estabelecidos na legislação municipal.

§7º. No caso de débitos já exigidos por meio de ação judicial, a Procuradoria Geral do IPAM,
poderá, justificadamente, impor condições específicas ou indeferir o parcelamento.

Art.  5º. O  parcelamento  de  que  trata  esta  Resolução  será  considerado  descumprido  e
automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da Administração, quando
ocorrer:

I – A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta norma;

II – A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Art. 6º. Ficam convalidados os parcelamentos efetuados em período anterior a esta resolução,
aplicando-se as presentes disposições, no que couber.

Seção II
DOS SEGURADOS EM MANUTENÇÃO

Art. 7º.  Permanece filiado ao Ipam, na qualidade de segurado em manutenção, o servidor
titular de cargo efetivo que estiver:

I - cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro ente federativo, sem
ônus para o Município;

II - quando afastado ou licenciado, com ou sem remuneração; e

III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo.
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Parágrafo  Único  -  Em caso  de  cedência,  será  de  inteira  responsabilidade  do  servidor
informar ao IPAM se há interesse em continuar utilizando a assistência médica,  caso haja,
deverá  ser  providenciado  pelo  mesmo  o  pedido  de  manutenção  de  segurado  através  de
processo administrativo junto ao Instituto. 

Art. 8º. O servidor que optar em continuar como segurado do IPAM SAÚDE na qualidade de
segurado  em manutenção, deverá arcar  com o percentual de 14% destinado  ao Fundo  de
Assistência Médica e mais a Co-Participação (Elemento Moderador).

§1º Para a manutenção da qualidade de segurado do IPAM SAÚDE, o servidor que esteja
enquadrado  nos casos previstos nos incisos  I,  II  e III  do  Art.  7º  desta Resolução, deverá
requerer mensalmente junto a Coordenadoria Administrativa e Financeira – COAF a emissão
do Documento de Arrecadação – DAC a ser fornecido aos segurados em manutenção, para o
pagamento  das  contribuições  dispostas  no  caput  deste  artigo,  devendo  o  pagamento  ser
efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês.

§2º A Assistência Médica será imediatamente suspensa se o segurado atrasar o pagamento por
mais de 30 (trinta) dias.

§3º Somente será restabelecida a assistência Médica se o segurado em manutenção quitar ou
firmar acordo para quitação integral dos valores inadimplidos.

Art. 9º. O Setor de Elemento Moderador será o responsável para efetuar o levantamento dos
valores das contribuições dispostas no caput do Art. 8º.

Art. 10. Será permitido o parcelamento do débito, devidamente autorizado pelo Gestor do
Instituto, e mediante descontos em folha de pagamento ou boleto, com a anuência do servidor.

§1º. A Coordenadoria  Administrativa  e  Financeira –  COAF será o  setor  responsável  pela
negociação dos pedidos de parcelamento, emissão do Documento de Arrecadação – DAC.

§2º O  prazo  máximo  para  o  parcelamento  será  de  até  60  (sessenta)  parcelas  mensais  e
sucessivas

§3º  O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada
pelo  número  de  parcelas solicitadas,  observado  o limite  mínimo  de R$ 200,00 (duzentos
reais).

§4º  Os requerimentos de parcelamento deverão ser devidamente preenchidos, com todas as
informações constantes no modelo do Anexo II.

§5º Para usufruir do parcelamento, o sujeito passivo deve formalizar sua adesão, mediante
termo de acordo, e somente se efetivará com o pagamento da primeira parcela.
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§6º O requerimento  de  parcelamento  implica  o reconhecimento,  em caráter  irretratável  e
irrevogável, dos débitos nele incluídos; a renúncia ao direito sobre o qual se funda qualquer
defesa  ou  recurso  no  âmbito  administrativo  ou  judicial  referente  à  matéria  de  fato;  a
desistência  dos  já  interpostos;  bem  como  a  aceitação  das  demais  condições  e  encargos
estabelecidos na legislação municipal.

§7º No caso de débitos já exigidos por meio de ação judicial, a Procuradoria Geral do IPAM,
poderá, justificadamente, impor condições específicas ou indeferir o parcelamento.

Art.  11. O  parcelamento  de  que  trata  esta  Resolução  será  considerado  descumprido  e
automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da Administração, quando
ocorrer:

I – A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta norma;

II – A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Art. 12. Ficam convalidados os parcelamentos efetuados em período anterior a esta resolução,
aplicando-se as presentes disposições, no que couber.

Art. 13.  A Coordenadoria de Assistência Médica será o setor responsável por gerenciar os
processos de segurados em manutenção.

Seção III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Porto Velho/RO, 29 de dezembro de 2017.

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO

REQUERENTE:

CPF:

ENDEREÇO:

TELEFONE: 

E-MAIL:

QUANTIDADE DE PARCELAS:

Requer, na forma e condições da Resolução n._____/2017/IPAM, o parcelamento dos débitos
referente à Assistência Médica, conforme o demonstrativo de débitos em anexo.

Declara estar ciente de que deverá apresentar o comprovante de pagamento do Documento de
Arrecadação do Cidadão – DAC, junto à Coordenadoria Administrativa e Financeira – COAF
até o 5º (quinto) dia útil do mês.

Declara, por fim, estar ciente dos efeitos da legislação vigente, especialmente o disposto no 
Art. 5º da Resolução n.____/2017/IPAM.

Termos em que pede deferimento.

Porto Velho/RO _______de____________de__________.

_________________________________
REQUERENTE
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CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia

CNPJ:.34.481.804/0001-71
Telefone: (69) 3211-8151

Email: ipam@ipam.ro.gov.br
www.ipam.ro.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM

ANEXO II

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO

REQUERENTE:

CPF:

ENDEREÇO:

TELEFONE: 

E-MAIL:

QUANTIDADE DE PARCELAS:

Requer, na forma e condições da Resolução n._____/2017/IPAM, o parcelamento dos débitos
referente à Assistência Médica, conforme o demonstrativo de débitos em anexo.

Autoriza que as parcelas sejam descontadas diretamente em folha de pagamento, em parcelas
mensais e sucessivas até a quitação integral do débito.

Declara, por fim, estar ciente dos efeitos da legislação vigente, especialmente o disposto no 
Art. 11 da Resolução n.____/2017/IPAM.

Termos em que pede deferimento.

Porto Velho/RO _______de____________de__________.

_________________________________
REQUERENTE

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 2774 - Bairro Embratel 
CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia

CNPJ:.34.481.804/0001-71
Telefone: (69) 3211-8151

Email: ipam@ipam.ro.gov.br
www.ipam.ro.gov.br


