
   

 

PORTARIA N.º 094/2022 
 

A Presidente do IPPASSO - Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Municipais de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais considerando o previsto na 
Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no seu artigo 9º, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. Com a finalidade de promover a atualização dos dados cadastrais dos 

servidores inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Passo 
Fundo, o IPPASSO realizará o recadastramento, conforme previsto nesta Portaria, no 
período de 04 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022. 

Art. 2º. O recadastramento será efetuado pessoalmente, na sede do IPPASSO, na 
Rua Paissandu, nº 141, sala 01, no centro de Passo Fundo, de segunda à sexta-feira, das 09h 
às 11h e 30min e das 13h às 16h e 30min. 

Por ocasião do recadastramento, o inativo ou pensionista deverá estar portando os 
seguintes documentos / informações: 

a) Documento de identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH; 
b) Comprovante de residência (com CEP), em nome próprio, recente dentre os três 

últimos meses (conta de água, luz ou de telefone) ou, na ausência deste, 
declaração de residência; 

c) Documento de identidade e CPF ou certidão de nascimento para filhos até 28 
anos caso sejam dependentes para o Imposto de Renda ou plano de saúde; 

d) Caso o aposentado ou pensionista tenha tutor ou curador, o mesmo deverá 
apresentar a cópia autenticada da respectiva tutela ou curatela, com cópia 
simples do CPF e RG, ou CNH e comprovante de residência. 

 
PARA SERVIDORES QUE RECEBEM ABONO FAMÍLIA DE CÔNJUGE: 
 
a) Certidão de casamento; 
b) Comprovação de que o(a) cônjuge não possui rendimentos, mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 
b.1) carteira de trabalho que não contenha vínculo empregatício atual; 
b.2) declaração do INSS de que não recebe nenhum benefício pelo Órgão. 

 
Art. 3º. O servidor aposentado ou pensionista que estiver residindo em outra cidade, 

ou impossibilitado de apresentar-se pessoalmente, poderá optar por uma das alternativas 
abaixo: 

a) Realizar em Cartório de Notas prova inequívoca de vida e enviá-la ao IPPASSO 
pelo Correio, juntamente com Formulário de Recadastramento constante no 
Anexo 1 desta portaria, devidamente assinado; 



   

 

b) Efetuar a prova de vida e o seu recadastramento mediante agendamento de 
chamada de vídeo, por solicitação do mesmo, através do e-mail 
ippasso@ippasso.com.br, ou através do telefone/whatsapp1 (54) 3312-0893. 

Parágrafo único. O IPPASSO poderá, a qualquer momento, convocar o servidor 
inativo ou pensionista para fins de esclarecimentos pertinentes ao seu cadastro. 

Art. 4º. O servidor aposentado ou pensionista que não se recadastrar no prazo 
previsto no art. 1º, poderá ter seu pagamento suspenso. 

Art. 5º. Ficam dispensados do recadastramento aqueles que tiveram a concessão do 
benefício de aposentadoria ou pensão no ano de 2022, ficando convocados a realizarem 
prova de vida no mês do seu aniversário a partir do ano de 2023. 

 

Esta Portaria entra em vigor em 04 de julho de 2022. 

 
 

Franceli do Carmo 
Presidente 

Portaria 262/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 O telefone fixo  (54) 3312-0893 funciona como Whatsapp, bastando salvar na agenda do celular e 
iniciar conversa neste número.  



   

 

ANEXO 1 
 
 

FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO 
 
 

NOME COMPLETO 
 
CPF MATRÍCULA DATA DE NASCIMENTO 
   
ENDEREÇO 
 
BAIRRO CIDADE 
  
CEP ESTADO CIVIL 
  
E-MAIL TELEFONE FIXO 
  
CELULAR WHATSAPP 
  

 
 
 

Data: _____/_____/__________ 
 
 

Assinatura: __________________________________ 


