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Valores de Contribuição Mensal

Optante / Licenciado

Na página, há uma lista de informações -
basta clicar em cada link para saber mais
sobre Como Aderir, Cancelamento, etc.

Para
Cancelamento
ou Reingresso,
siga esses
mesmos passos

No site
www.ipesaude.rs.gov.br,

procure  no Menu "Segurados"
o item "Optante/Licenciado"

Veja as orientações
e digitalize os
documentos
necessários

Clique em "Não sou um robô" e depois em  "Enviar". 
O envio é feito de forma automática. Após aparecer a
mensagem na tela, você deve AGUARDAR RETORNO POR
E-MAIL do IPE Saúde. NÃO é necessário enviar novamente.

No campo "Anexo"
você deve clicar em
"Selecionar Anexos"
e inserir um a um os
documentos da lista. 

Preencha o
formulário com
seus dados

Adesão 
Leia as informações e clique
conforme o caso: 
1) Ex-servidor (estadual ,municipal,
de outros órgaos
2) Ex-dependente optante
3) Servidor estadual licenciado /
cedido sem ônus

EX-SERVIDOR (ESTADUAL, MUNICIPAL, DE OUTROS ÓRGÃOS):  
*Salário de até R$ 6.739,67 - contribuição de R$ 485,26.
*Salário acima de R$ 6.739,67 - 7,2% do salário de contribuição.
 
EX-DEPENDENTE OPTANTE: R$ 485,26.
 
SERVIDOR ESTADUAL LICENCIADO / CEDIDO SEM ÔNUS: 7,2% sobre
o salário contribuição do servidor.
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Ao perder o vínculo com o Estado ou com os Órgãos Conveniados ao IPE-Saúde, o ex-servidor poderá optar
por permanecer no sistema de assistência à saúde.

Essa opção também se estende ao servidor público estadual que interromper o exercício de suas atividades
funcionais sem direito à remuneração e sem perda da sua condição de servidor. É caso do servidor licenciado
sem remuneração, cedido sem ônus ou afastado sem remuneração e o servidor contribuinte do RGPS em
licença saúde.

Ainda, o dependente que perder o vínculo com o segurado por óbito ou separação, ou perder o PAC, e o ex-
pensionista poderão permanecer no IPE-Saúde como Dependente Optante.

OBSERVAÇÃO: o pedido deve ser formalizado no prazo de 90 dias consecutivos do término da condição de
segurado. 

Importante: após constar a informação de
óbito do titular, a utilização do cartão dos
dependentes é automaticamente suspensa - é
preciso solicitar a condição como optante para
garantir a permanência no IPE Saúde.

A condição de Dependente Optante não se
aplica a quem irá requerer a pensão por
morte. Nestes casos, o IPE saúde voltará a
ficar regular assim que o processo de
requerimento de pensão foi incluído, e
funcionará até o final da tramitação. Na
conclusão, se deferido o benefício, a
contribuição ao IPE Saúde será consignada
em folha. O requerimento é de
responsabilidade do IPE Prev. 

O segurado receberá no endereço indicado no ato
da solicitação, o boleto bancário com vencimento
para o dia 10 do mês seguinte ao da competência.
No caso de não recebimento, poderá emitir nova via
no site (Menu Segurados > Boletos).

O segurado que deixar de pagar as mensalidades
devidas para o grupo familiar ou para os demais
dependentes inscritos na respectiva matrícula:

- por mais de 30 dias, terá suspensos ou
bloqueados os serviços assistenciais;

- por mais de 90 dias consecutivos, será
automaticamente excluído do Sistema IPE Saúde
pelo não pagamento das mensalidades devidas no
período.

Aplica-se tanto aos dependentes como ao
segurado, em decorrência de sua responsabilidade
perante o IPE Saúde para com todos os inscritos na
respectiva matrícula.

O segurado poderá regularizar o cadastro financeiro
referente ao período anterior à sua exclusão do
Sistema em até 90 dias, sendo que, após esse
período, no caso de retorno ao IPE Saúde, estará
sujeito ao cumprimento de carência. 

Optante / Licenciado

Quem pode ser inscrito

ATENÇÃO:
No caso de plano OPTANTE/ DEPENDENTE
OPTANTE cancelado por solicitação, NÃO é

permitido o reingresso. 

Forma de Pagamento


