
1) Todas as adesões serão realizadas via Site.
 

2) A janela de oportunidades é uma conquista para os servidores, fruto
de uma negociação envolvendo o SINDISERV, a administração, o IPAM e

o Conselho Gestor da Saúde;
 

3) Antes da vigência da Lei nº 635/2020 (publicada em 04 de janeiro de
2021), os novos servidores tinham o prazo de 60 dias para aderir ao

IPAM-Saúde;
 

4) Para todos que não aderiram  no prazo de 60 dias da nomeação ou
aqueles que se desligaram do IPAM-Saúde, a janela de oportunidades
possibilita a adesão desses servidores no IPAM-Saúde individual ou

familiar;
 

5) O prazo da janela é de 180 dias e se encerra em 03 de julho de 2021;
 

6) A Lei nº 635/2020, para os novos servidores, aumenta de 60 para
360 dias o prazo de adesão ao IPAM-Saúde;

 
7) Outra novidade da Lei nº 635/2020 é a possibilidade de adesão ao

IPAM-Saúde dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Endemias que são celetistas;

 
8) Contribuições: Plano Familiar = 7,7%  / Plano Individual = 6%

incidente sobre a base de cálculo (parcelas não incorporáveis) /
Contribuição patronal = 7,7% incidente sobre a folha dos servidores

associados ao IPAM-Saúde;
 

9) A menor contribuição para o Plano Individual será equivalente a 8%
(oito por cento) do Padrão 1 (um) e a maior será de 3 (três) vezes este

valor (R$ 133,76 / R$ 401,29);
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10) A menor contribuição para o Plano Familiar será equivalente a 10%
(dez por cento) do Padrão 1 (um) e a maior será de 6 (seis) vezes este

valor (167,20 / 1.003,22);
 

11) Para aderir ao IPAM-Saúde como associado titular é necessário os
seguintes documentos:

 
a) Portaria de Nomeação ou Cópia do Registro na CTPS;
b) Cópia de contracheque;
c) Certidão de nascimento ou de casamento atualizadas (por 12
meses);
d) Carteira de Identidade;
e) Título de Eleitor;
f) Carteira de Trabalho;
g) PIS/PASEP;
h) CPF; e
i) Comprovante de endereço (Atualizado 3 meses).

 
CARÊNCIAS:

30 dias para consultas médicas e exames;
90 dias para procedimentos hospitalares, ambulatoriais e
odontológicos;
300 dias para parto;
12 (doze) meses para cobertura de doenças ou lesões, congênitas ou
preexistentes;
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12) Contribuição do filho, solteiro de qualquer condição ou sexo, maior de
21 (vinte e um anos) e menor de 29 (vinte e nove anos), contribuição
suplementar de 14% (quatorze por cento) sobre o padrão 1 (um) = 

R$ 234,08                Solicitação via site
 

a) Requerimento de inclusão e autorização para desconto em folha;
b) Certidão de nascimento ou de casamento atualizadas;
c) Carteira de Identidade;
d) CPF;
e) Comprovante de endereço atualizado;

 
 

13) O formulário no site deve ser preenchido com todas as informações,
os documentos devem ser anexados e ao final tem que clicar em enviar

(após o Sr.(a) receberá uma mensagem automática de confirmação, mas a
Adesão somente terá validade com a confirmação efetuada pelo IPAM).

 
OBS: Os documentos podem ser digitalizados em equipamento

apropriado ou fotografados com um smartphone.
Qualquer inconsistência ou impossibilidade de leitura, todo o

procedimento deverá ser refeito.
 

A Declaração de Saúde poderá ser preenchida, sem ônus, junto a Clínica
São Lucas (Rua Bento Gonçalves, 1699 - Centro, Caxias do Sul - RS -

Fone: 54 3223-8533).
 O formulário de Declaração de Saúde será retirado pelo IPAM junto a

Clínica São Lucas. Em caso de opção por outro profissional, a
responsabilidade pela retirada, digitalização e anexação ao requerimento

é do interessado;
 

Para incluir seu dependente no IPAM-Saúde, providencie a digitalização
e anexe os seguintes documentos:

 

1) Certidão de nascimento ou de casamento atualizadas; 
2) Carteira de Identidade;  
3) CPF.
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Pronto Atendimento Adulto
Hospital Virvi Ramos: Rua Alexandre Fleming, nº 454, Telefone 54-
2108-8333
(Coparticipação de 50% descontada em folha - atendimento 24 horas
todos os dias da semana).

Hospital do Círculo: Av. Gal Arcy da Rocha Nóbrega, nº 42, Telefone 54-
2101-0000 
(Coparticipação de 50% descontada em folha - atendimento 24 horas
todos os dias da semana).

Hospital Pompéia: Av. Julio de Castilhos, nº 2163, Telefone 54-3220-
8000 
(Coparticipação de 50% descontada em folha - atendimento 24 horas
todos os dias da semana).

Hospital Saúde: Rua Vinte de Setembro, nº 2311, Telefone 54-3026-
2699 
(Coparticipação de 50% descontada em folha - atendimento das 6h às
22h, todos os dias da semana.)
 

Pronto Atendimento Pediátrico
Hospital do Círculo: Av. Gal Arcy da Rocha Nóbrega, nº 42, Telefone 54-
2101-0000 (Coparticipação de 50% no ato do atendimento -
atendimento 24 horas todos os dias da semana).

IMPORTANTE: Os atendimentos possuem o acréscimo de 30% (trinta
por cento) no período compreendido entre às 19h e 7h do dia seguinte, e
em qualquer horário aos sábados, domingos e feriados.
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Pronto Atendimento Gratuito
Adulto: Clinica Caxiense São Lucas: Rua Bento Gonçalves, nº 1699, Sala
01 - Centro -Telefones: 54 3223 8533/54 3534 8596. 
Horário: Das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 18h00min, até
44 atendimentos por dia, por ordem de chegada.

Pediátrico: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos: Rua Alexandre
Fleming, nº 454 Telefones: 54-2108-8333 / 54-2108-8888. 
Das 13h às 16h45min, capacidade de 16 (dezesseis) consultas por tarde,
com agendamento prévio.
 

Atendimento de Urgência e Emergência Odontológico:
Dentall Odontologia Completa (M&M Serviços Odontológicos LTDA): 
Rua Angelina Michelon, 179 - Telefones: 54-3027-7722 e 54-99930-
9180
De segunda à sexta-feira: 08h30 às 12h e 14h às 19h

Plantão e Emergências: todos os dias da semana após às 19h -
Telefones: 54-99930-9204 ou 54-99661-7916

SAÚDE
Algumas Redes Credenciadas
(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)


