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NSTFTUTO DE PREVDÊNCA E ASSISTÊNCIADOS SERVIDORES DO MUMCiPO DE  
PORTO VELHO 

RESOLUÇÃO IPAM N. O  00112005 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 5 0, alínea "g", do Decreto 4123190, de 18 de outubro de 1990, 

RESOLVE: 

Art. 1 0. Disciplinar a antecipação de recursos destinados à prestação do 
benefício de aquisição de óculos para correção visual ao segurado 
estatutário titular do IPAM, na forma especificada nesta resolução. 

Art. 20 . Para a prestação de benefício especificado no artigo anterior, este 
Instituto manterá convênio com óticas especializadas, devidamente inscritas 
junto ao Cadastro de Fornecedores deste IPAM. 

Art. 30. O convênio firmado visa fornecer aos segurados estatutários titulares, 
uma vez a cada ano, óculos para correção visual, incluindo lente e armação, 
ficando proibido a aquisição de lentes de contato, óculos de sol e outros 
artigos comercializados pela ótica cadastrada. 

Art, 40  A prestação do serviço do convênio, tendo em vista não ser o mesmo 
caracterizado como assistência à saúde propriamente dita, atrela-se a 
carência de 90 (noventa) dias ou 03 (três) contribuições consecutivas para o 
instituto; 

Art. 50. Para a aquisição de óculos, fica estipulado o limite de 70% (setenta 
por cento) por segurado estatutário titular, sobre o salário mínimo nacional 
vigente. 

Art. 60. O valor da despesa efetuada pelo segurado será descontado 
integralmente no seu contracheque, salvo se esse valor ultrapassar o limite 
consignável estabelecido em lei. 
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Parágrafo Único. O valor que ultrapassar o percentual estabelecido em lei 
deverá ser parcelado em quantas vezes se fizerem necessárias para a 
liquidação da dívida contraída. 

Art. 70,  Ficará a cargo do IPAM a emissão de certidão negativa de débito 
junto a este Instituto, sempre que solicitado pela SEMAD, por ocasião de 
exoneração de servidores estatutários públicos, alvo desta concessão. 

Parágrafo Único. O IPAM deverá fornecer mensalmente á SEMAD, o valor 
das despesas contraídas no mês com a aquisição de óculos pelos 
servidores. 

Art. 80.  As guias de encaminhamento para ótica deverão ser assinadas pelas 
Coordenações de Assistência e Administrativa-Financeira e terão validade de 
30 (trinta) dias a contar da sua emissão. 

Art. 90  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 
Resolução IPAM n. 001/2000 .  

Porto Velho, 11 de outubro de 2005. 

Silva 
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