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Resolução nº 314/2001* 

 
  

 
Consolida a regulamentação existente 

do PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
COMPLEMENTAR – PAC, introduz 

novas classes de usuários e revoga as 

disposições em contrário.  
                 

 
 

   O Presidente do Instituto de 
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea 
“g” do art. 63, da Lei 7.672, de 18 de junho de 1982, 

considerando a necessidade de alterar e adequar as 
disposições constantes no Regulamento do Plano de 

Assistência Complementar, com base em estudos 
constantes do processo nº 61768-2442/00-6, ouvido 

o Conselho Deliberativo, 
 

 

   RESOLVE: 
 

 
  Art. 1º - O Instituto de Previdência do 

Estado do Rio Grande do Sul, em observância aos 
seus objetivos previdenciários e assistenciais, introduz 

alterações e consolida o regulamento do Plano de 

Assistência Médica Complementar (PAC), com o fim 
precípuo e exclusivo de prestar os serviços de 

Assistência Médica mantidos pela Autarquia aos ex-
dependentes de segurados quando estes não mais 

preencherem as condições estipuladas no Art. 9º da 
Lei nº 7.672 e, ainda, aos insertos neste 

Regulamento, obedecidas as condições e pressupostos 
contidos na presente Resolução. 

 
 

 
 
 

* Incluídas as alterações da Resolução 321/2002 
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I. DOS USUÁRIOS 
 

 
  Art. 2º - Poderão ser inscritos no PAC, como 

usuários, ao perderem a condição de dependentes ou 
de pensionistas: 

 
I. o filho solteiro; 

II. a filha solteira; 

III. o enteado e a enteada solteiros; 
IV. o ex-tutelado solteiro; 

V. o ex-menor sob guarda solteiro; 
VI. a mãe, quando excluída do elenco de 

dependente do  segurado por 
superveniência de dependente 

preferencial; 
VII. o ex-dependente inválido solteiro, quando 

ocorrer a cessação da invalidez; 
VIII. o ex-designado nos termos do art. 12 

da Lei 7.672/82. 
 

 
  § 1º - A inclusão espontânea dos usuários 

arrolados nos itens I. a V. deverá ser levada a efeito 

até que os mesmo completem trinta (30) anos de 
idade, sob pena de decair do direito à inscrição. 

 
 

  § 2º - Os usuários arrolados nos itens I. a 
V., que foram excluídos do Plano em decorrência do 

implemento da idade limite de trinta e cinco (35) 
anos, previsto no Regulamento anterior do Plano, 

poderão providenciar seu reingresso no PAC, desde 
que o façam em até doze (12) meses a partir da 

edição desta Resolução.   
 

 
  § 3º  -  Os usuários arrolados nos itens I. a 

III, vinculados a novos segurados do IPERGS em 

virtude de ingresso no serviço público estadual ou 
através de convênio, poderão providenciar a inscrição 

no PAC, desde que o façam no período de doze (12) 
meses contados do efetivo exercício, caso em que a 

idade limite de ingresso dos usuários fica estendida 
até os quarenta e cinco (45) anos de idade, inclusive. 



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

 

 
 

  § 4º -  Ficam estendidas as mesmas 
condições contidas no parágrafo anterior aos usuários 

vinculados a segurados do IPERGS que ainda não 
estejam inscritos como usuários no PAC, sempre nos 

casos dos itens I. a III, iniciando-se o prazo de doze 
(12) meses a contar da edição da presente Resolução.   

 
 

  § 5º -  A filha solteira de segurado que 

tenha ingressado no serviço público até 31 de 
dezembro de 1973 poderá vincular-se ao PAC 

independente de idade limite, desde que sua inscrição 
seja levada a efeito em até vinte e quatro (24) meses 

após a exclusão efetiva do vínculo assistencial, sob 
pena de decair desse direito. 

 
 

§ 6° -  Os usuários classificados nos itens 
VI, VII e VIII, ao serem excluídos do rol de 

dependentes do segurado, havendo cassados as 
causas de dependência, poderão providenciar o 

ingresso no PAC, desde que a inscrição seja feita no 
prazo de até doze (12) meses da data da perda 

daquela qualidade. (Resolução nº 321/2002) 

 
 

  Art. 3º - É permitida, também, a inclusão 
no PAC, como usuários insertos: 

 
  I. neto solteiro de segurado(a); 

 
  II. o esposo da segurada; 

 
III. o companheiro de segurada, mantido 

como se cônjuge fosse há mais de 
cinco (5) anos, desde que respeitadas 

as condições estabelecidas nos arts. 
9º, II, 10 e 11, da Lei nº 7.672/82; 

 

  § único – Os usuários citados no item I. 
somente poderão ser inscritos no PAC até 

completarem dezoito (18) anos de idade e, se 
preexistentes à presente Resolução, nos doze (12) 

meses posteriores à sua vigência e, ainda, desde que 
menores de quarenta e seis (46) anos de idade. 
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II. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

 
Art. 4º - Aos usuários do PAC serão 

disponibilizados os serviços de assistência médica 
prestados pelo IPERGS, desde que estejam em dia 

com o pagamento das contribuições e que hajam 
cumprido o período de carência de seis (6) meses 

para a utilização das operações que não se refiram à 

assistência obstétrica, a qual terá carência de onze 
(11) meses, ou para implantes, transplantes e 

moléstias preexistentes, cuja carência será de vinte e 
quatro (24) meses do ingresso no Plano. 

 
 

  § 1º - O tratamento obstétrico  por parto 
prematuro terá antecipada sua carência em igual 

número de meses correspondentes ao que ocorreu o 
nascimento prematuro em relação à gravidez normal. 

 
  § 2º - Os usuários enumerados no art. 2º 

ficarão isentos das carências fixadas no “caput” deste 
artigo, desde que requeiram suas inscrições ao PAC 

em até sessenta (60) dias após a perda da qualidade 

de dependentes, retroagindo a inscrição e as 
respectivas contribuições à data de sua exclusão.  

 
§ 3º - No caso especifico das filhas solteiras 

maiores e capazes, objeto do item II e do § 5°, do 
artigo 2°, que tiveram ou tenham cancelada a 

inscrição como dependente de segurado através de 
publicação de edital, mas cuja a CIS – Carteira de 

Identidade Social ainda esteja vigente, ficarão ainda 
isentas das carências desde que requeiram inscrição 

no PAC em até sessenta (60) dias contados da data 
de vencimento da CIS, respeitadas as demais 

condições previstas, inclusive da vinculação e da 
retroatividade das contribuições. Essa faculdade 

detém o fim específico e exclusivo previsto neste 

parágrafo, de possibilitar a inscrição no PAC sem 
carência, não importando em reconhecimento pela 

Autarquia das despesas, sujeitas à autorização prévia, 
decorrentes do Plano de Assistência Médica, valendo, 

para todos os efeitos, a data da publicação do 
cancelamento. (Resolução nº 321/2002) 
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  § 4º - Os usuários citados no item I. do art. 
3º, se inscritos até quinze (15) dias após a data de 

nascimento e desde que sejam portadores de moléstia 
motivadora de tratamento em regime de internação 

hospitalar, são dispensados do cumprimento das 
carências estipuladas neste artigo, ficando os 

segurados, no entanto, obrigados a manter a referida 
inscrição e o pagamento das contribuições mensais 

pelo prazo mínimo de trinta e seis (36) meses. 

 
 

  § 5º - Os usuários, inscritos na condição 
prevista no parágrafo anterior, terão sua data de 

inscrição e as respectivas contribuições devidas desde 
o dia do nascimento. 

 
 

  § 6º - A carência de vinte e quatro (24) 
meses para transplantes e implantes não se aplica 

àquelas situações médicas em que ficar devidamente 
comprovado que a necessidade desses tratamentos 

ocorreu de forma aguda, sem relação direta com 
enfermidade que os usuários soubessem ser 

portadores anteriormente ao ingresso no PAC e desde 

que o quadro clínico indicador desses procedimentos 
for configurado como emergência médica. 

 
 

  § 7º - A existência das condições previstas 
no parágrafo anterior deverá ser avaliada e 

confirmada por decisão unânime de junta médica, 
composta por três médicos oriundos dos setores 

técnicos do IPERGS, os quais, se julgarem necessário, 
procederão perícia médica no paciente. 

 
 

  § 8º - A decisão da junta médica deverá ser 
submetida à homologação da Diretoria de Assistência 

Médica, facultada a essa decidir, se julgar necessário, 

pela realização de novas avaliações e solicitação da 
apresentação de documentação mais esclarecedora. 

Contudo, se for indispensável, a Diretoria de 
Assistência Médica poderá determinar até a realização 

de novo estudo do caso por Junta Médica composta 
por membros diferentes da primeira. 
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§ 9º - Quando as condições aventadas do 
parágrafo 5º forem confirmadas mediante decisão 

majoritária da Junta Médica, e não por unanimidade 
dessa, a proposta da não aplicação da carência de 

vinte e quatro (24) meses prevista no caput desse 
artigo será levada à apreciação do Conselho 

Deliberativo, devidamente consubstanciada por 
parecer da Diretoria de Assistência Médica. 

 

  § 10º - A apresentação da documentação 
configuradora das condições previstas no § 5º deverá 

ser feita pelo responsável pela inscrição do usuário, 
sendo que o elenco probante sofrerá avaliação pela 

Junta Médica referida no parágrafo anterior. 
 

  § 11° - Nas situações em que as condições 
explicitadas no parágrafo 5º ficarem devidamente 

evidenciadas e confirmadas, a carência para 
transplantes e implantes será de seis (6) meses, 

ficando o segurado, no entanto, obrigado a manter a 
referida inscrição e o pagamento das contribuições 

mensais pelo prazo mínimo de vinte e quatro (24) 
meses. 

 

  Art. 5º - Aos usuários do PAC excluídos do 
Plano pela perda da possibilidade de satisfação das 

condições de permanência no período de até sessenta 
(60) dias anteriores à vigência desta Resolução, 

desde que quite com as contribuições anteriores, será 
permitida a contagem consecutiva da última inscrição 

no caso de ter sua reinclusão efetivada em até 
sessenta (60) dias após a entrada em vigor desta 

Resolução, para fins de cumprimento das carências 
previstas no art. 4º deste regramento, pagando, 

entrementes, as contribuições desde a data da 
exclusão. 

 
  Art. 6º - Os usuários a serem inscritos no 

PAC, que já tenham sido beneficiários da assistência 

médica prestada pelo IPERGS, terão  o tempo de 
contribuição computado para fins de contagem dos 

períodos de carência do Plano, desde que a vinculação 
se efetive no prazo de até sessenta (60) dias da data 

da perda da condição de segurado e a vinculação ao 
PAC retroaja àquela data.  
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III. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

  Art. 7º - Todos os usuários inscritos ou que 
ingressem no Plano, excetuando-se o disposto no §§ 

3º e 10º do art. 4º, estarão obrigados a manter o 
vínculo, com o devido pagamento das contribuições, 

pelo prazo mínimo de doze (12) meses. 
 

 

§ 1º - Ficam desobrigados da exigência 
prevista no “caput” deste artigo os usuários que 

estejam sujeitos ao cumprimento da carências de seis 
(6) meses prevista no artigo 4°, desde que requeiram 

o cancelamento da inscrição antes do vencimento do 
referido período. (Resolução nº 321/2002) 

 
 

  § 2° - No caso do parágrafo anterior na 
haverá restituição das contribuições recolhidas, nem 

computado  tempo da inscrição cancelada para fins de 
cumprimento de período de carências na hipótese de 

nova inscrição do ex-usuário. (Resolução nº 
321/2002)  

 

 Art. 8º - No ato da inscrição, os futuros 
usuários ou seus responsáveis assinarão declaração 

de saúde afirmando não serem portadores de 
moléstia ou informando as que forem portadores, 

ficando ciente de que para essas, e suas 
complicações, a carência será de vinte e quatro (24) 

meses. 
 

  § Único - É facultado ao IPERGS exigir 
perícia médica dos candidatos a usuários, quando de 

sua inscrição no Plano. 
 

  Art. 9º - Os usuários regularmente inscritos 
no PAC, em dia com o pagamento das contribuições e 

cumpridas as carências estipuladas nessa Resolução, 

terão direito à utilização do Plano de Assistência 
Médica do IPERGS, nos termos do Art. 38 da Lei 

7.672/82 e das Resoluções que o regulamentam. 
 

  § 1º - Os usuários inscritos no PAC serão 
enquadrados na categoria social de maior franquia. 
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  § 2º - É facultado ao usuário a permanência 
no Plano no caso de falecimento do segurado 

responsável sendo este servidor público estadual, ou 
de conveniado, enquanto vigente o Convênio, 

devendo, entretanto, ser mantido o pagamento das 
respectivas contribuições. 

 
 

  § 3º - No caso de falecimento do segurado 

direto ou conveniado, desde que o  convênio estiver 
em vigor, é assegurada aos usuários arrolados nos 

itens I. a III do art. 2º, da presente Resolução, a 
inscrição do PAC, respeitadas as demais condições 

previstas no presente regulamento.   
 

 
  § 4º - Os usuários inscritos por segurados, 

servidores estaduais ou oriundos de convênios, que 
venham por qualquer outro motivo perder o vínculo 

com o IPERGS, serão  excluídos, automaticamente,  
decorrido  

o prazo mínimo de trinta (30) meses de adesão ao 
Plano, ou, acaso ultrapassado esse prazo, nos 

noventa (90) dias seguintes à perda do vínculo do 

segurado, sem prejuízo do previsto no art. 12.   
 

  Art. 10 - A fonte de recursos para o custeio 
do PAC será constituída pelas contribuições mensais 

atinentes aos usuários inscritos no Plano, escalonados 
por faixa etária, conforme Tabela Anexa. 

 
 

  § 1º - Caberá ao órgão Atuarial do IPERGS o 
cálculo dos valores das contribuições previstas no 

caput deste artigo, bem como de suas alterações. 
 

  § 2º - Os valores das contribuições do PAC 
serão reajustados anualmente, a partir do mês 

seguinte à edição da presente Resolução, pela 

variação do IGP(M) da Fundação Getúlio Vargas, 
acumulado nos doze (12) meses anteriores, ou 

revisados, a qualquer época, em percentual que 
restabeleça o equilíbrio financeiro do Plano, conforme 

estudos técnicos atuariais e mediante a aprovação do 
Presidente do IPERGS. 
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  § 3º - Os reajustes mencionados no 
parágrafo anterior, independentemente do tempo de 

inscrição do usuário no Plano, incidirão sobre a 
contribuição de todos os usuários. 

 
 

  Art. 11 - A cobrança da contribuição mensal 
será implementada através de consignação em folha 

de pagamento e, só na impossibilidade, mediante 

débito em conta corrente bancária ou outra 
modalidade, a critério do IPERGS. 

 
 

  Art. 12 - A falta de pagamento de quatro 
(4) contribuições, mesmo intercaladas, imputável ao 

servidor responsável pelo vínculo, ou aos próprios 
usuários, quando for o caso, implicará no 

cancelamento automático do plano.  
 

 
  Art. 13 - Os usuários passíveis de inclusão, 

no período compreendido entre a data da Portaria nº 
118, de 01 de agosto de 2000, que designou o Grupo 

de Trabalho para apresentar as alterações e 

adequações no PAC, e a data da vigência desta 
Resolução, que tenham implementado a idade limite 

fixada para o ingresso, terão assegurado o direito á 
inscrição se aperfeiçoados os requisitos postos para 

tanto, em até sessenta  (60) dias após o início de sua 
vigência, observadas as condições desse 

Regulamento. 
 

 
  Art. 14 - Os usuários do PAC poderão ser 

inscritos ou ingressarem no PAMES, observado o 
Regulamento próprio desse Plano Suplementar e, em 

especial, suas carências. 
 

 

  § Único - Os usuários que perderem a 
vinculação ao PAC, conforme termos deste 

Regulamento, serão excluídos automaticamente do 
PAMES, ressalvados os casos em que os mesmos 

readquiram a situação de dependentes ou adquiram a 
condição de segurado do IPERGS. 
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 Art. 15 - Os usuários inscritos no PAC por 
segurados que já tenham perdido o vínculo com o 

IPERGS serão excluídos automaticamente decorridos 
noventa (90) dias da vigência desta Resolução, desde 

que possuam  trinta (30) meses de vinculação ao 
Plano, ou ao completarem esse limite de 

permanência, sendo que esse procedimento deverá 
ser precedido por aviso prévio com prazo mínimo de 

trinta (30) dias, dispensado o cumprimento desses 

prazos nas situações da exclusão do PAC por motivo 
de inadimplemento das contribuições. 

 
 

  Art. 16 - Ficam assegurados os direitos dos 
usuários do Plano PAC inscritos anteriormente à 

edição deste Regulamento, ressalvado o disposto no 
art. 15 dessa normatização. 

 
 

  Art. 17 - Revogadas as disposições 
pertencentes às Resoluções n.ºs 301/98 e 305/99 e 

as que têm teor contrário às presentes neste 
documento,  esta Resolução entrará em vigor no dia 

1.º de Junho de 2001. 

 
 

 
   Porto Alegre, 11  de Maio  de 2001. 

 
 

   LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA 
     Presidente   

            
 

 

 

 

 

 

 

 


