
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Do MuNrcÍpro DE JANDAIA Do suI. - JANDAIA Do suL/pREV

CNPJ: 05.54 1 .129 10001 -20
Praça do Café, 22 - Iandaia do Sul - PR - CEP 86.900-000

Fone: (043) 3432-9262

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA RECADASTRAMENTO DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO, OO112022.

O lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jandaia do Sul,
autarquia municipal, localizada na Rua Luiz Marconi, 91, pavimento superior do
Banco do Brasil, centro, Jandaia do Sul - PR, torna público para ciência de seus
segurados, que será aberto o RECADASTRAMENTO DE SEUS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS, para atualizaçâo de dados cadastrais, conforme exigências da Lei
no. 9.71711998, da Lei Municipal no. 1833/2002, da Portaria do MPS no.1.46712022 e
da Orientação Normativa MPS/SPS no. 0212009.

1 DO OBJETO

1.1 Recadastramento d9s Aposentados, Pensionistas e seus dependentes, a fim de
atualizar os dados cadastrais dos segurados do lnstituto de Previdência dos
Servidores Públicos - JANDAIA DO SUL/PREV.

2 DA FINALIDADE

2.1 lntegraçäo dos dados do cadastramento do RPPS municipal com o Banco de
dados do Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS do
Ministério da Previdência Social através do Sistema Previdenciário de Gestäo de
Regimes Próprios de Previdência Social- SIPREV/Gestão.

2.2 Manutençäo dos dados no Cadastro Nacional de lnformaçöes Sociais de
Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS/RPPS, conforme exigência da Lei
no. 10.887/2004.

3 DO LOCAL E DATA DO RECADASTRAMENTO

3.1 O recadastramento ocorrerá no período de 15 de agosto a 31 de agosto de cada
ano, na sala do JANDAIAPREV, de segunda à sexta, das 14:00 às 17:00 horas.

4 DO RECADASTRAMENTO

O recadastramento será feito conforme as exigências do Ministério da Previdência e
do SIPREV - Sistema lntegrado de lnformações Previdenciárias.

5 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

5.1 No ato do recadastramento os segurados deveräo comparecerao local indicado
no ítem 3.1 deste Edital, munidos das cópias dos documentos pessoais, do
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cônjuge/companheiro (a)/convivente e dependentes menores de 21 (vinte e um)
anos, abaixo relacionados:

a) Carteira de ldentidade (RG);
b) cPF;
c) Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água, telefone);
d) Certidäo de nascimento do dependente menor de 21 (vinte e um) anos

5.2 - O RECADASTRAMENTO seguirá as datas referenciadas no item 3 e a partir
de 2022 o JANDAIAPREV passará a exigir o recadastramento anual e deverá ser
realizado no mês correspondente ao aniversário do aposentado (a) ou pensionista.

5.3 - Caso o aposentado(a) ou pensionista näo compareça até o mês subsequente
do seu aniversário terá o pagamento suspenso até a devida regularização.

6 DA OBRIGATORIEDADE

6.1 O recadastramento é de caráter obrigatório para todos os aposentados,
pensionistas e seus dependentes do lnstituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Jandaia do Sul-PR;

6.2 Caso o servidor aposentado ou pensionista näo compareça para o
recadastramento, no período compreendido neste edital, teräo seus proventos
suspensos por tempo indeterminado até que o mesmo compareça ao
JANDAIAPREV e formalize o recadastramento.

7 DO ATENDIMENTO ESPECIAL

7.1 Na impossibilidade do segurado comparecer ao local do recadastramento, por
problemas de saúde, idade ou locomoção, fica o JANDAIAPREV responsável pela
visita ao local a ser indicado pelo seu representante legal para realizaçäo do
recadastramento.

7.2 O aposentado ou pensionista que estiver residindo em outro município e não
puder comparecer ao local do recadastramento, deverão solicitar o formulário pelo e-
mail: previdência@andaiadosul.pr.gov.br, imprimir, assinar e reconhecer a firma da
assinatura em cartório, logo após, encaminhar o formulário e as cópias dos
documentos relacionados no item 5.1 para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PIJBLICOS DO MUNICfPIO DE JANDAIA DO SUL, Autarquia
Municipal, localizado na Rua Luiz Marconi, 91 - Centro, neste município (Jandaia do
Sul), CEP 86900-000, via correios, com Aviso de Recebimento (AR).

7.3 O prazo máximo para o envio e recebimento dos documentos nos casos
previstos no item 7.2 deste Edital será até 31 de setembro de 2022.
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7.4 - O pensionista, na condição de menor, deverá ser conduzido por seu
responsável até o local de atendimento para o devido recadastramento.

8 DAS SANçOES

8.1 O segurado que desobedecer à convocação para se submeter ao
RECADASTRAMENTO terá o pagamento de seus proventos ou pensäo suspensos
até que o mesmo venha a cumprir o seu dever de ser cadastrado.

8.2 O segurado recadastrado será responsabilizado pessoalmente pela exatidäo das
informaçöes prestadas, ficando sujeito às sançÕes administrativas e penais por
qualquer informaçåo incorreta.

Jandaia do Sul, 25 de julho de 2022

SHEILA CRISTINA DA SILVA
Diretora-Presidente
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