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INSTITUI PARÂMETROS PARA O

RECADASTRAMENTO OBRIGATORIO DOS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO

Ârrtlerro Do TPASA tNsTtruro DE

PREVIDÊNCN DOS SERVIDORES PÚELICOS

DO MUNICíPIO DE ANCHIETA/ES.

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERATS

sEÇÃo I

DA FINALIDADE

Art. ío. lnstituir parâmetros para o recadastramento de aposentados

pensionistas do IPASA.
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seçÃo ll

DA ABRAncÊnctn

Art. 20. Todos os aposentados e pensionistas do IPASA deverão realizar o

recadastramento ANUAL no mês de seu aniversário, na forma desta lnstrução

Normativa e seus anexos.

Parágrafo único. Os pensionistas menores de 21 anos e filhos inválidos, de

qualquer idade, também deverão realizar o recadastramento anual obrigatorio no

mês de seu aniversário.

sEçÃo til

DA REGULAMENTAÇÃO

Art. 30. O recadastramento deverá ser realizado pessoalmente pelo beneficiário,

mediante apresentação de documentos de identificação original com foto,

comprovante de residência atualizado (nos últimos 60 dias), junto ao

Departamento de Benefícios, na sede do IPASA, por meio de formulário próprio

(anexos le ll).

§ío. Será admitido um limite máximo de 30 dias a partir do último dia do mês de

aniversário do inativo ou pensionista para a realização do recadastramento,

salvo por motivo devidamente comprovado.

§2o. O recadastramento será realizado por meio de formulário de declaração

específico constante nos anexos desta lnstrução Normativa, preenchido sem

emendas ou rasuras, onde os beneficiários deverão atestar a veracidade das

informaçÕes declaradas e tomarão ciência das sançÕes previstas em lei no caso

de seu desatendimento.
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§3o. O formulário de recadastramento, anexos I e ll, encontra-se disponível no

site do IPASA (wunry.ipasa.es.qov.br) para os beneficiários que quiserem

apresentá-lo já devidamente preenchido.

§4o. Apos devidamente preenchido e assinado, o formulário e os outros

documentos pertinentes serão arquivados na pasta funcional do Beneficiário.

Art. 40. Nos casos específicos em que haja incapacidade de locomoção

beneficiário, temporária ou definitiva, o recadastramento será realizado

domicílio do mesmo, com agendamento prévio para visita domiciliar.

§ 1o. A visita domiciliar poderá ser solicitada, pelo próprio interessado ou por

terceiro, no mês de aniversário do beneficiário, no Departamento de Benefícios,

através do preenchimento do Anexo lll, com a entrega dos documentos

comprobatórios da incapacidade do Beneficiário.

§ 20. A visita domiciliar será realizada por profissionais identificados por

documento de identidade e foto.

§ 3o. Caberá ao Departamento de Benefícios a realizaçáo de visita domiciliar

apenas nos casos de aposentados ou pensionistas acamados.

§4o. Quando a atualização cadastral for realizada em visita domiciliar, o
aposentado ou pensionista deverá apresentar documento oficial de identificação

original com foto.

§5". O Departamento de Benefícios terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias,

a contar da solicitação da visita domiciliar.

Art. 5o. Nos casos de internação hospitalar ou repouso indicado por médico,

poderá haver deferimento de prorrogação do prazo paru realizaçâo do

recadastramento anual, desde que os documentos comprobatorios da situação
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Departamento de BenefÍcios do IPASA, que fará as devidas anotações no

assento registral do beneficiário, bem como marcará nova data para o
recadastramento.

Parágrafo único. O pedido de prorrogação poderá ser requerido por terceiro, no

mês de aniversário do Beneficiário, ou posteriormente, caso o benefício tenha

sido suspenso, caso em que será reestabelecido a critério do Departamento de

Benefícios.

Art. 60. Caso o beneficiário seja menor ou interditado, deverá comparecer no

lnstituto acompanhado de seu Representante legal, Tutor ou Curador, que

deverá apresentar os documentos que autorizam a representação e/ou

assistência.

Parágrafo único. Nestes casos, o representante legal é o responsável pela

veracidade das informações prestadas e documentos apresentados.

Art. 70. Se o beneficiário residir em outro Município, poderá enviar o formulário

devidamente preenchido, com firma reconhecida por autenticidade, há menos de

30 (trinta) dias, para o endereço do IPASA.

Parágrafo único. Se o aposentado ou pensionista residir em outro País, o
formulário de recadastramento poderá ser encaminhado pelos correios,

acompanhado de "declaração de vida", contendo os dados pessoais e estado

civil, expedida pela Embaixada ou Consulado do Brasil no respectivo País, com

vigência limitada a 30 dias anteriores à data do recadastramento.

Art. 80. Os lnativos ou pensionistas que se encontrarem cumprindo medida
judicial, deverão realizar o recadastramento mediante declaração de

permanência, emitida pela respectiva Unidade Prisional, a ser entregue no

Departamento de Benefícios.
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Art. 90. Todas as despesas e taxas decorrentes de cartórios e correios serâo

suportados exclusivamente pelo Aposentado ou Pensionista.

Art. 10. A falta de recadastramento, dentro do prazo estipulado e com as

observâncias das normas estabelecidas nesta lnstrução, implicará na

SUSPENSÃO do pagamento dos proventos ou pensões, até que seja

regularizada a situação pelo aposentado ou pensionista.

§1o. O IPASA divulgará edital contendo a relação dos aposentados e
pensionistas sujeitos à suspensão do benefício no início do mês subsequente ao

encerramento do prazo para recadastramento.

§2o. Apos a regularização cadastral, o pagamento dos proventos de

aposentadoria e pensão suspensos acontecerá por meio de folha suplementar,

devendo a data ser definida no edital de suspensâo do benefício.

sEÇÃo tv

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 11. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Anchieta -
IPASA, setor de Departamento de Benefícios:

L Manter atualizada e orientar a todos quanto à execução desta lnstrução

Normativa, supervisionando sua aplicação.

ll. Promover a divulgação e implementação desta lnstrução Normativa.

Art. 12. Do Controle lnterno Previdenciário:
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Prestar apoio técnico por ocasião das atualizaçÕes da lnstrução

Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos

pontos de controle e respectivos procedimentos de controle.

CAPITULO II

coNsrDERAÇOES FtNA|S

Art. 13. Caso sejam verificadas irregularidades através do recadastramento, o

IPASA promoverá as medidas que forem necessárias para a devida

regularização.

Parágrafo único. Os casos de irregularidades serão resolvidos pela Gerência

de Benefícios.

Art. 14. O Servidor vinculado ao Departamento de Benefícios poderá, no caso

concreto, prorrogar ou antecipar o pruzo para que o Beneficiário realize o
recadastramento, desde que devidamente justificado o motivo com os

documentos que entender pertinentes, de tudo fazendo constar na ficha

funcional do Aposentado ou Pensionista.

Art. í5. A não observância das normas contidas nessa lnstrução Normativa

pelos Servidores do IPASA, especialmente aqueles vinculados ao Departamento

de Benefícios, poderá ocasionar instauração de processo administrativo

disciplinar e/ou tomada de contas para responsabilização e ressarcimento de

eventuais prejuízos causados ao erário, nos termos da Lei Complementar

2712012 e legislação vigente.
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Art. 16. Esta lnstrução Normativa será atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo

de melhoria contínua.

Art. 17. Esta lnstrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua

publicação.

\,,/",-J\
ltRcEu PORTO DE MAT

DIRETOR PRESIDENTE
DECRETO-A 31612021
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CONTROLADOR GERAL PREVI DENCIARIO

Portaria no 0212020

QÀ,
COORDENADOR OT RÉCURSOS HUMANOS
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ANEXO I

Recadastra mento Aposentado

Nome;

Matrícula: RG: CPF:

Endereço:

Telefones:

E-mail:

Estado Civil ( )Solteiro ( )Casado ( )Viúvo ( )Divorciado ( )União Estável

Dados do Cônjuge/Companheiro.
Nome:
Data de nascimento:

Dependentes Previdenciários:

Nome.

Nome:

Nome:

Filho portador de deficiência: Náo(

DN:

DN:

DN:

Sim( )Qual.

Parentesco:

Parentesco:

Parentesco.

Dependentes para lmposto de Renda:

Nome:

Nome:

Nome:

DN:

DN:

DN:

Parentesco:

Parentesco:

Parentesco:

Possui outro vínculo: Não( ) Sim( ). Qual:

Caso receba outra aposentadoria ou pensão, juntar documentos comprobatórios.

I nformaçôes Com plementares:

Declaro que todas
responsabilizaçáo

Data: I I

as informaçÕes por mim prestadas sâo verdadeiras, sob pena
civil, administrativa e criminal.

responsável pela conferência dos dados:

Homologação do Coordenador de Recursos Humanos:

)ú/
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iwi Recadastra mento Pension ista

Nome:

Matrícula: RG: CPF:

Endereço:

Telefones:

E-mail:

Dependentes para lmposto de Renda:

Nome:

Nome:

Nome:

DN:

DN:

DN:

Parentesco.

Parentesco:

Parentesco:

Possui outro vínculo: Não( ) Sim( ). Qual:

Caso receba outra aposentadoria ou pensão, juntar documentos comprobatórios.

I nformaçôes Complementares:

Declaro que todas as informaçÕes por mim prestadas são verdadeiras, sob pena de
responsabi I i zaçãro civi l, ad m i n istrativa e crimi nal.

Data'. I l_

Homologação do Coordenador de Recursos Humanos:

$ú/



ANEXO ilt

Ao Departamento de Benefícios

CPF

muito respeitosamente que

está impossibilitado de comparecer

IPASA para proceder ao recadastramento devido a

conforme documentos em

anexo.

AnchietaiES, de de
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