O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho – IPAM, lança o Edital de nº. 03/2018
para Credenciar prestadores de Serviços Odontológicos com
interesse em firmar contrato com o IPAM, tendo a finalidade na
prestação de atendimento aos beneficiários conforme a
necessidade do Instituto em conformidade com a tabela de
honorários – procedimentos odontológicos do IPAM que se
encontra disponível no link:http://www.ipam.ro.gov.br/?
licitacoes=edital-de-credenciamento-no-032018
Informações e recebimento de documentação: Sala da
Comissão Permanente de Licitação, localizada no 2º andar, Prédio
do IPAM, na Rua Dr. Lourenço Antônio Pereira Lima nº. 2774 –
Bairro Embratel, Porto Velho – RO.
Horário de recebimento das propostas: das 8h as 14h de
segunda a sexta-feira em dias úteis.
Vigência do Edital: de 07 de Janeiro de 2019 a 21 de Janeiro de
2019.
Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no endereço acima ou
pelo e-mail: cpl@ipam.ro.gov.br ou ainda pelo telefone (69) 32118166
Edital completo está disponível no link:
http://www.ipam.ro.gov.br/app/data/uploads/2018/12/Edital.pdf

A Previsão do Crédito em Conta-Corrente para pagamento de
Aposentadorias e Pensões está discriminado na tabela abaixo. É
muito importante que cada beneficiário do IPAM fique atento aos
meses e dias.
Observação: O 13º dos Aposentados será creditado no mês do
aniversário, podendo ser antecipado o pagamento através de
requerimento no IPAM, já os Pensionistas receberão a metade do
13º em Junho e o restante em Dezembro. Segue Calendário
abaixo.
Informações fornecidas pela Coordenadoria de Previdência

COMEMORAMOS O DIA DO IDOSO

Uma singela homenagem do Instituto
de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Porto Velho
– IPAM, a todos os Idosos, obrigado
pelo legado e aprendizado diário que
nos proporcionam dia após dia.

Os Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência do
Município de Porto Velho já podem realizar o Recadastramento
referente ao ano de 2019. Com a implantação do novo sistema de
Previdência, o Censo Cadastral Previdenciário desse ano será
realizado no mês de aniversário do(a) beneficiário(a) e inicia com
os aniversariantes do mês de janeiro.
O recadastramento anual equivale “à prova de vida” e tem
por finalidade manter atualizados os dados cadastrais de
Aposentados
e
Pensionistas
do
IPAM.
Para comprovação e atualização dos dados que já foram
coletados, os(as) beneficiários(as) deverão comparecer na sede do
Instituto, localizado na Rua Dr. Lourenço Antônio Pereira Lima,
nº 2774 – Bairro Embratel – CEP 76.820-810 – Porto Velho –
Rondônia junto a Coordenadoria de Previdência das 8h às 14h de
segunda a sexta-feira para fins de Recadastramento munidos dos
seguintes documentos:
APOSENTADOS:
I. Documento de Identificação com Foto (RG, Carteira Nacional
de Habilitação);
II. Certidão de Nascimento quando solteiro, Certidão de
Casamento quando casado, Certidão de Casamento averbado pelo
Cartório quando divorciado, ou Declaração de União Estável;
III. Cadastro de Pessoa Física – CPF;
IV. Contracheque atualizado;
V. Certidão de Nascimento dos Dependentes, CPF e RG
(enquadra-se como dependente para a Previdência, filho(a) e
enteado(a) menor de 18 anos, pais e cônjuge), filho(a) emancipado

(casado(a)) não enquadra-se como dependente o enteado(a)
equipara-se ao filho(a) na condição de dependente do segurado,
somente mediante apresentação do termo de tutela homologada
judicialmente;
VI. Titulo de Eleitor e Comprovante que votou na última eleição
(facultativo acima de 70 anos);
VII. Comprovante de Residência atualizado (conta de água, luz,
telefone, cartão de crédito…), ou declaração de endereço quando
não possuir nenhum comprovante em nome do servidor).
PENSIONISTAS:
I. Documento de Identificação com Foto (RG, Carteira Nacional
de Habilitação);
II. Certidão de Nascimento dos filhos(as);
III. Certidão de Casamento e Óbito com o cônjuge falecido;
IV. Cadastro de Pessoa Física – CPF (inclusive menor de idade);
V. Contracheque atualizado;
VI. Comprovante de Residência;
VII. Titulo de Eleitor e Comprovante que votou na última eleição
(facultativo abaixo de 18 anos e acima de 70 anos);
VIII. Documento de Tutela, Curatela ou Guarda Judicial.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone 3211-8139
Segundo o Coordenador de Previdência do Instituto – os
Aposentados e Pensionistas que comparecem para fazer seu
recadastramento e prova de vida são totalizados conforme tabela
abaixo:
DADOS DO RECADASTRAMENTO 2019
APOSENTADOS
TOTAL

RECADASTRADOS

PERCENTUAL

1770

1648

93,11%

PENSIONISTAS
TOTAL

RECADASTRADOS

PERCENTUAL

651

590

90.63%

Informação: Coordenadoria de Previdência

Informações fornecidas pela Gerência Médica – IPAM

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho – IPAM, informa aos seus usuários que
já está disponível o novo modelo de Carteirinha da Assistência
Médica, e com a implantação do novo sistema, se faz necessário a
troca da carteirinha antiga
para o novo modelo.
O
Titular
da
Assistência
Médica do
IPAM bem como seus
dependentes
legais,
deverão comparecer ao
setor de Cadastro para
renovação da carteirinha
munido dos seguintes documentos:
✔ contracheque com desconto da assistência médica; e
✔ documentos pessoais. Informamos que o atendimento para as
trocas de carteirinhas serão efetuados de segunda a sexta-feira das
07h30min às 17h30min.
Maiores informações 3211-8177

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho – IPAM, informa aos seus segurados e
dependentes as empresas credenciadas que prestam atendimento
na área odontológica.

Empresas Credenciadas
Nome Fantasia: COLT – Centro Odontológico Larissa
Tourinho
Empresa: Larissa T. Gaiotto Jaquini – ME
CNPJ: 15.310.491/0001-44
e-mail: coltodonto@hotmail.com
Telefones: (69) 3221-7900 e (69) 98448-0104
Endereço: Rua Duque de Caxias, 755C – Caiari
Cidade: Porto Velho /RO
CEP: 76801-146
Nome Fantasia: Clínica de Estética Oral Carol Levatti
Empresa: Clínica Odontológica Carol Levatti EIRELI
CNPJ: 11.574.849/0001-95
e-mail: clinicadra.carollevatti@hotmail.com
Telefones: (69) 3221-2077 e (69) 99253-9029
Endereço: Av. Lauro Sodré, 1166 – Olaria
Cidade: Porto Velho/ RO
CEP: 76.801-284
Nome Fantasia: CLIOM
Empresa: Clínica Odontológica Moderna EIRELI
CNPJ: 05.521.261/0001-70
e-mail: atendimento@cliom.com.br/ cliom_m@yahoo.com.br/
cliom.adm@gmail.com

Telefones: (69) 3225-8231/ (69) 3225-8233/ (69) 99903-8584
Endereço: Avenida Calama, 4058, Embratel
Cidade: Porto Velho/RO
CEP: 76803-768
A Planilha de procedimentos poderá ser acessada através do
seguinte link:
http://www.ipam.ro.gov.br/app/data/uploads/2019/10/planilha-deprocedimentos-odontol%C3%B3gicos.pdf

Saldo Total dos Fundos da Previdência

TIPO DE FUNDO

2017

2018

2019

Financeiro

R$ 251.215.123,58 R$ 236.726.821,52 R$ 222.679.928,53

Previdenciário

R$ 287.009.991,56 R$ 348.236.852,78 R$ 429.972.336,94

Taxa de
Administração

R$ 28.403.873,81

Total dos Fundos

R$ 566.628.988,95 R$ 618.876.361,15 R$ 675.989.104,02

R$ 33.915.686,85

R$ 23.336.838,55

Observamos que no quadro acima a taxa de administração
apresentou um declínio do fundo em 2019. A respeito disso
informamos que o processo 2019.45.100572PA deliberado em
reunião pelo CMP, reverteu da taxa de administração para o Fundo
Financeiro. Com isso foi determinado pelo CMP que fosse
realizado a reversão, da reserva da taxa de administração o valor
de R$ 15.000.000.00 ao fundo financeiro, Não utilizadas em
exercícios anteriores, a fim de minimizar o deficit financeiro do
fundo.

