
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
 

Estabelece normas para o recadastramento de 

aposentados e pensionistas do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos do 

Município de São Manuel. 

 

 

 O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Previdência Municipal de São 
Manuel - IPREM-SM, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 16, inciso 
VIII da Lei nº 3.881/2015, 
 
 CONSIDERANDO a necessidade de manutenção atualizada da base de 
informações cadastrais dos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS dos servidores municipais de São Manuel, 
 
 CONSIDERANDO que a atualização das informações cadastrais e a 
comprovação de vida dos beneficiários do RPPS é condição indispensável para a 
adequada utilização dos recursos previdenciários e a sustentabilidade do regime de 
previdência dos servidores municipais, evitando pagamentos indevidos de benefícios e 
fraudes, 
 
 CONSIDERANDO, mais, que o recebimento indevido de benefício da 
previdência social pode caracterizar crime, podendo também implicar na 
responsabilização administrativa do gestor e servidores do RPPS; 
 
 CONSIDERANDO, por fim, a competência do IPREM-SM para promover o 
recadastramento dos beneficiários do RPPS, através da Divisão de Benefícios, de 
acordo com o inciso II do artigo 19 c.c. o artigo  103-B, ambos da Lei nº 3.881/2015, 
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1° - O recadastramento dos aposentados e pensionistas do Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores municipais de São Manuel 
deverá ser efetuado no período correspondente a 1º de março até 30 de abril de 
2020. 
 
 Art. 2º - O recadastramento deverá ser efetuado diretamente na sede do 
Instituto de Previdência Municipal de São Manuel - IPREM-SM, mediante o 
comparecimento pessoal do beneficiário, munido de documento original de identidade 
com foto (RG, CTPS, Passaporte, CNH ou Registro de Conselho Profissional), 
comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante 
atualizado do endereço residencial. 
 
 § 1º - Havendo impossibilidade de comparecimento do beneficiário à sede do 
IPREM-SM, o recadastramento poderá ser efetuado por uma das seguintes formas: 
 
 I - através de visita de servidor da autarquia, mediante requerimento escrito do 
beneficiário protocolizado na sede da IPREM-SM, nas hipóteses em que o beneficiário 



residir no Município de São Manuel e estiver comprovadamente impossibilitado de 
locomover-se; 
 
 II - mediante o envio, por via postal, de cópia autenticada dos documentos 
referidos no “caput” deste artigo, além de declaração de vida firmada de próprio punho 
pelo interessado, sob as penas da lei, conforme modelo constante do Anexo I desta 
Instrução Normativa, com firma reconhecida por autenticidade em tabelionato oficial, 
quando este residir fora do Município de São Manuel. 
 
 III – por meio de procurador que ostente termo de procuração com firma 
reconhecida pelo outorgante, bem como declaração médica onde seja esclarecido o 
atual estado de saúde e incapacidade de locomoção do beneficiário. 
 
 § 2º - Na hipótese do item I do § 1º, os documentos referidos no caput deverão 
ser anexados ao requerimento, devendo ser comprovada a impossibilidade de 
locomoção por atestado médico. 
 
 § 3º - No caso do item III do § 1º, o procurador deverá portar todos os 
documentos referidos no caput. 
 
 § 4º - Os atestados e declarações de que trata este artigo e seus parágrafos 
não poderão ter sido emitidos em prazo superior a 15 (quinze) dias da data do 
respectivo protocolo, da postagem nos correios ou do comparecimento do procurador 
na sede do IPREM-SM. 
 
 Art. 3° - Os aposentados e pensionistas que não se recadastrarem no prazo 
previsto no art. 1º desta Instrução Normativa poderão, nos termos do artigo 103-B, §4º 
da Lei Municipal nº 3.881/15, ter suspenso o pagamento dos proventos e da pensão, 
sendo restabelecido após a regularização do recadastramento. 
 
 Art. 4° - Os casos omissos e eventuais dúvidas na aplicação desta Instrução 
Normativa serão dirimidas no âmbito da Diretoria do IPREM-SM. 
 
 Art. 5° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 São Manuel, 03 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

ARMANDO SILVA JÚNIOR 
Diretor Presidente 
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Chefe da Divisão de Benefícios 


