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PORTARIA Nº 01, DE 02 JANEIRO DE 2023 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE 

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS MUNICIPAIS. 

A Diretora Presidente — Designada, do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de São Vicente Férrer — IPSESVI, Estado de Pernambuco, ELDELITA DE 

FÁTIMA BORBA DE MOURA no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO, a necessidade de instituir rotinas para a atualização anual dos dados 

cadastrais dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Municipais de São Vicente Férrer e para garantir o pagamento correto aos 

aposentados e pensionistas, aprimorando assim a gestão previdenciária, subsidiar os 

dados necessários para cálculo atuarial, organização e revisão do plano de custeio e 

benefícios; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica regulamentado o recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do 

IPSESVI que compõe a Folha de Pagamento do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Municipais de São Vicente Férrer — IPSESVI/RPPS com endereço a Rodovia 

PE-89, s/n, nesta cidade, sendo gerenciado o recadastramento pela Diretora Presidente da 

Autarquia Municipal e efetuado pelo Gerente de Previdência e Benefício do IPSESVI, 

devidamente habilitados para esse fim. 
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Art. 2º - Os servidores aposentados e/ou pensionistas do IPSESVI devem se dirigir ao 

IPSESVI munidos com as seguintes documentações ORIGINAIS e CÓPIAS 
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- Certidão de Nascimento ou casamento 

- Carteira de Identidade (RG) 

- Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

- Comprovante de Residência Atualizado 
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- Termo de Curatela — no caso de Curador 

- Termo de Guarda ou Tutela — no caso de Tutor 

- Certidão de Óbito — no caso de pensionista 

- Pis/PASEP 

- Em alguns casos, Declaração de prova de vida, com firma reconhecida por 
autenticidade, para aposentados inativos/pensionistas residente fora do estado de 
Pernambuco. 

- Apresentar cópia do cartão com titularidade de quem recebe os proventos. 

Art, 3º - O aposentado ou pensionista impossibilitado de locomoção por motivo de saúde 
deve entrar em contato com o IPSESVI/RPPS, enviar antecipadamente o atestado médico 
e agendar visita domiciliar ou procuração pública. 

Art, 4º - O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente invalido, 
independente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se 
anualmente a exame médico a cargo do órgão competente, nos termos do arti go 70 da Lei 
Municipal nº 724/2004. 

Art. 5º - O recadastramento para pensionistas menores de idade deve ser efetuado na 
presença do tutor ou procurador, com respectiva certidão de nascimento. 

Art. 6º - O não recadastramento implicará na suspensão do pagamento do benefício até a 
sua regularização. 

Art. 7º - Fica estabelecido o prazo de 01 de fevereiro de 2023 à 31 de julho 2023 para 
a realização das atualizações cadastrais dispostas nesta portaria, conforme o mês de 
aniversário. 

- Aniversariantes nos meses de janeiro e julho (01 a 28 de fevereiro/23) 

- Aniversariantes nos meses de fevereiro e agosto (01 a 31 de março/23) 

- Aniversariantes nos meses de março e setembro (01 a 30 de abril/23) 

- Aniversariantes nos meses de abril e outubro (01 a 31 de maio/23) 

- Aniversariantes nos meses de maio e novembro (01 a 30 de junho/23) 

- Aniversariantes nos meses de junho e dezembro (01 a 31 de julho/23) 
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Art. 8º - Quando houver a necessidade de regulamentação de proposições não dispostas 

neste documento, nova Portaria poderá ser expedida para esse fim. 

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se. 

São Vicente Férrer, 02 de janeiro de 2023. 

ELDELITA DE FÁTIMA BORBA DE MOURA 
Diretora- Presidente do IPSESVI - Designada 
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