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) INS1IWTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO - RO 

RESOLUÇÃO W4M N° 002/01 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES Do MTJKECIPIO DE PORTO VELHO-RO, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 50,  alínea "g", do Decreto n° 4123, de 18.10.90, 
combinado com os arts. 64 e 65 da Lei Complementar no 092, de 30.0990. 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.666193, Lei n' 8.212/91, o Código Tributário 
Municipal de Porto Velho (Lei Complementar n° 111/2000) Lei n° 9.012/95. 

RESOLVE: 

ART. 1° - DETERMINAR que a partir desta data, as Pessoas Jurídicas Credenciadas 
junto a este Instituto, ficam obrigadas . comprovar a regularização dos Tributos exigidos 
pelas Legislações acima mencionadas, pp sejam, Certidões Negativas do INSS e FGTS e 
das Fazendas Municipais, Estaduais e Fpdçrais, tendo a mesma validade na data de emissão 
das notas fiscais. 

ART. 20  - DETERMINAR que para Pessoas Físicas Credenciadas junto a este Instituto, 
ficam obrigadas a apresentar a Guia de Reco].birnento 4e Tributos Municipais (JSS);  tendo a 
mesma validade na data de emissão das notas fiscais ou RP 

ART. 3° - A não apresentação dos fiscos acima rjaçiønados iijipliçar4 na suspensão do 
pagamento por parte deste orgão ate regularização da referida situação, ou retencão na fonte 
do ISS e IRRF quando for ocaso. 

ART. 40 - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

ART. 5° - Revogam-se as disposições empntráno. 

Porto Velhot70.3  de agosto de 2001 

ELLEN RUTH CANTAINITEDE SALLES ROSA 
Diretora-Presidente do 117AM 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 

E!_fr!J 
DE PORTO VELHO - RO 

RESOLUÇÃO IPAM N° 001101 

A DIRETORA-PRESIDENTE. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO - IPAM, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5°, alínea 
"g" do Decreto n'412 3  /90. 

Considerando a necessidade de conter gastos excessivos com a Assistência 
Médica Hospitalar. 

Considerando que a receita é de apenas 4% (quatro por cento) da 
contribuição do segurado e 7% (sete por cento) do empregador, e 

Considerando ainda a necessidade de um rigoroso controle para que 
possamos prestar um excelente atendimento aos nossos segurados e urna 
regularidade nos pagamentos aos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Médicos 
credenciados. 

RESOLVE: 

ART. 1° - Estabelecer normativas com o objetivo de regulamentar e instruir 
todos os Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Médicos credenciados junto a este 
Instituto, quanto as cirurgias, internações, exames, atendimento médico e 
serviços radiológicos e laboratoriais. 

ART. 21  Suspender as cirurgias eletivas, a partir desta data, por tempo 
incletemiinado, podendo em casos de extrema necessidade ser o paciente 
encaminhado à Diretoria de Assistência para marcar a data do procedimento, 

ç
conforme disponibilidade no livro de cirurgias. 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 
JPE DEPORTO VELHO - RO 

ART. 4°— Estabelecer que a guia de internação dos Hospitais e/ou Clínicas 
deverá ser preenchida pelo médico credenciado, no ato da internação. 

ART. 51 — Estabelecer que necessariamente o médico plantonista, que venha 
atender pacientes-segurados do 12AM, seja credenciado ao Instituto. 

Parágrafo Único: Este artigo entrará em vigor a partir do dia 01.07.2001, 
para que os Hospitais e/ou Clínicas estejam devidamente regularizados- 

ART. 6° - O médico plantonista terá até 06 (seis) horas para definir o caso do 
paciente, se é caso de internação, observação, alta ou de encaminhamento a 
outro especialista; 

ART.. 71  - O serviço radiológico do Hospital e/ou Clínica credenciada, terá 
que encaminhar imediatamente o Raio X ao médico solicitante. 

Parágrafo Único - O serviço de que trata o "caput" do artigo terá até 12, 
(doze) horas, depois de efetuado o procedimento, para encaminhamento do 
respectivo laudo- 

AR T. 8°— O laboratório do Hospital e/ou Clínica credenciada terá o prazo 
máximo de 03 (três) horas, para a entrega dos resultados dos exames; 

ART. 9 11— Estabelecer o limite máximo de até 05 (cinco) exames para cada 
paciente em observação ou internado. 

Parágrafo Único: Havendo a necessidade de mais exames, devem estes ser 
acompanhados por um laudo e autorizados pelo médico visitador. o e 
ART. 10 - (1) Instituto a partir desta data colocará diariamente a partir das 16 
Horas do dia até às 07 Horas do dia seguinte médicos auditores visitadores 
acompanhando e autorizando internações, exames e outros procedimentos de 
urgência. 
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AT&T. 11 - O Ipam pagará os medicamentos à preços de genéricos, daqueles 
disponíveis no mercado; 

AT&T. 12 - As despesas que contrariarem as medidas aqui adotadas não serão 
pagas por este Instituto. 

AT&T. 13 - A inobservância das normas estabelecidas nesta resolução, 
implicará em punição ao estabelecimento credenciado. 

ART. 14 - Revogam-se as disposições em contrario- 

Porto Velho (RO), 26 de junho de 2001. 

4fl 
ELLEN RTJTH C4NTANKEDE SALLES ROSA 
Diretora Presidente do IPAM 

MARIA DÁS. RAÇAS GUEDES FRANÇA 
Diretora deistêneia do JIPAM 
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