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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MATEUS DO SUL - IPRESMAT 
PORTARIA Nº 001/2022  
Regulamenta a realização do Censo Cadastral 
Previdenciário anual dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS e dá outras 
providências. 

 
A Diretora Presidente do Fundo de Previdência de São 

Mateus do Sul - IPRESMAT, no uso de suas atribuições legais e,  
 
Considerando a necessidade de atualização do cadastro dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas visando coibir pagamentos indevidos que representam 
prejuízos para o Fundo de Previdência - IPRESMAT; 
 

RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir o Censo Cadastral Previdenciário, de caráter obrigatório para os 
servidores aposentados e pensionistas vinculados ao Fundo de Previdência do 
Município de São Mateus do Sul – IPRESMAT 
 
Art. 2º. O censo Cadastral Previdenciário será realizado no período de 1º de Abril 
até 31 de Julho de 2022, da seguinte forma: 
 
I. Atualização Cadastral: 
 
a) Será realizada de forma presencial, junto à sede do IPRESMAT, à Rua Barão 
do Rio Branco, 431, mediante agendamento prévio por meio do telefone (42) 3532-
5942; 
 
b) visando a celeridade no processo de recadastramento, os segurados poderão 
realizar a pré-atualização cadastral de forma online, por meio do endereço 
eletrônico: https://portalsms.actuary.com.br/login.php mediante login e senha, os 
mesmos utilizados para emissão do holerite online; 
 
II. Recadastramento - Prova de Vida 

De acordo com o § 4º do art. 22 da Lei nº 1.429/2002, o beneficiário se submeterá 
anualmente a prova de vida, sob pena de cessação do recebimento do benefício até 
a efetiva realização da prova, que deverá ser efetuada pessoalmente pelo beneficiário 
ou por seu representante legal (menores, tutelados ou curatelados), no mesmo dia e 
horário agendados para realização da atualização cadastral, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Documento original de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH, Carteira de Trabalho - CTPS, ou Passaporte);  
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1. O documento de identificação original a ser apresentado pelo beneficiário no 

momento do recadastramento deverá estar em bom estado de conservação e 

com foto que permita identificar o beneficiário; 

b) Certidão de Nascimento no caso de pensionista menor 

c) CPF; 

d) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone - de um dos últimos 3 

meses) ou na falta deste, declaração de residência; 

e) Certidão de casamento; 

f) PASEP/PIS/NIT; 

g) Título de eleitor; 

h) Documento de identificação com foto ou Certidão de nascimento dos dependentes; 

i) CPF dos dependentes; 

j) Laudo médico atestando incapacidade definitiva, no caso de maior inválido. 

 

III. No ato do recadastramento, os tutores, guardiões e curadores dos 

aposentados e pensionistas deverão apresentar: 
 
a) Tutela, termo de guarda ou curatela, expedida pelo Juízo que a deferiu; 

1. Sendo a tutela, o termo de guarda ou a curatela expedida há mais de 2 anos, 

esta deverá ser atualizada por meio da apresentação de Certidão de Objeto e Pé do 

Processo expedida pelo cartório judicial em que o mesmo tramita para confirmação 

do representante legal do beneficiário. 
 
b)  Documento de identificação com foto original do beneficiário e de seu 

representante legal. 

 

IV. O recadastramento não poderá ser realizado mediante procuração outorgada 

pelo beneficiário nem por meio de “curador de bens do ausente” assim declarado 

judicialmente; 

 

V. O IPRESMAT reserva-se do direito de solicitar aos beneficiários a 

apresentação da Certidão de Nascimento ou de Casamento original atualizada, com   

no   máximo   60   dias, com   as   finalidades   de   complementar   o 

recadastramento, atualizar seu banco de dados e também de aferir a regularidade 

dos benefícios. 

 

VI. Caso o beneficiário não mantenha seu endereço, telefone de contato e e-mail 

atualizados junto aos cadastros do IPRESMAT, bem como, não efetuando a prova 

de vida anual solicitada, impedindo ou dificultando a comunicação com o IPRESMAT, 

ocorrerá a suspensão dos créditos de seu benefício até a regularização da situação 

a partir da data limite estabelecida (31 de Julho de 2022). 

 

Art. 3º.  Os beneficiários residentes fora do município de São Mateus do Sul, para fins 

de recadastramento, poderão realizar a atualização cadastral de forma online, por 
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meio do endereço eletrônico: https://portalsms.actuary.com.br/login.php mediante 

login e senha, os mesmos utilizados para emissão do holerite online; 

 

§1º. Após a realização da atualização cadastral online, o beneficiário deverá enviar 

via postal ao IPRESMAT (Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro. São Mateus do Sul 

- Paraná; CEP 83900-000) documento original de Declaração de Vida e Estado Civil, 

feita e assinada por tabelião de notas no mesmo mês do recadastramento, contendo 

os dados pessoais de identificação, telefone de contato, endereço, estado civil e se 

convive ou conviveu em união estável (indicando o nome completo do(a) 

companheiro(a) e seu período), além de cópias simples dos documentos elencados 

nas alíneas do inciso II  do artigo 2º.   
 
§2º. Será aceita Declaração de Vida, Estado Civil e residência feita pelo próprio 

beneficiário, no mesmo mês do recadastramento, contendo os dados pessoais, 

telefone de contato, endereço, estado civil e a informação se convive ou conviveu 

em união estável (indicando o nome completo do (a) companheiro (a) e seu período). 

Este documento deverá conter a assinatura do beneficiário com reconhecimento de 

firma por autenticidade (ou verdadeira). Não será aceita declaração com 

reconhecimento de firma por semelhança. 
 
 
Art. 4º. Os beneficiários residentes no município de São Mateus do Sul, 

impossibilitados de locomoção por motivo de saúde, poderão entrar em contato 

com o IPRESMAT por meio do telefone (42)3532-5942 ou do email:  

previdencia@saomateusdosul.pr.gov.br , para orientações específicas. 

 
 
Art. 5º. Os beneficiários que cumprem pena de prisão ou detenção, para 

realização da prova de vida, deverão encaminhar ao IPRESMAT o original do 

Atestado de Permanência Carcerária em papel timbrado, expedido pela instituição 

carcerária. 
 
Art. 6º. A não efetivação das etapas do Censo Previdenciário, nos termos do artigo 

2º, ou a recusa do beneficiário em apresentar eventual documentação que se faça 

necessária para esclarecimentos de fatos e/ou complementação de dados para a 

efetivação de seu recadastramento ensejará a não realização do procedimento e 

a consequente suspensão do pagamento do benefício até que seja regularizada 

a situação. 

 

Parágrafo único. Beneficiários que tiveram seus benefícios concedidos em 2022 

estão dispensados da realização do Censo Previdenciário em 2022, porém não 

excluídos de censos posteriores.  
 
Art. 7º. O benefício será extinto se constatada na Certidão de Nascimento ou de 

Casamento, circunstância impeditiva da manutenção do seu benefício.  
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Art. 8º. Será considerado recenseado no ano de 2022 o beneficiário que realizar as 

etapas do Censo Previdenciário IPRESMAT 2022 (Atualização Cadastral e Prova de 

Vida). 
 
Art. 9º. Os documentos apresentados pelo beneficiário digitalmente ou por cópia 

poderão ter os originais solicitados a qualquer tempo pelo IPRESMAT para 

verificação, sob pena de cancelamento do recadastramento realizado. 
 
Art. 10. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário, gerando seus efeitos a partir do dia 1º de Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

São Mateus do Sul, 16 de março de 2022. 

 

 

Patricia Schedolsky Molenda 
Diretora Presidente 

 


