
30/04/2021

Edital 002 de 28/04/2021, assinado na forma do Decreto nº 001/2021 (ID: 52165 e CRC: 78293D46). 1/3

Instituto de
Previdência Social de 

Campo Novo de Rondônia

002/2021 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia, estado de Rondônia, designado pela
sigla IPECAN, criado  através da Lei  Municipal  nº 049 de 29 de Dezembro de 1994, autarquia municipal 
de Previdência  Social com Personalidade Jurídica  de Direito Público, inscrito no  Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas CNPJ sob nº 84.722.560/0001-40, com sede na Avenida Costa e Silva, nº 2021, setor  02,
CEP: 76.887-000, Campo Novo de Rondônia-RO, com endereço eletrônico ipecan@camponovo.ro.gov.br  e
fone (69) 3239-2090, neste ato representado pelo  Superintendente  RAFAEL AUGUSTO SOARES DA
CUNHA e considerando a  necessidade  de Atualização Cadastral dos Beneficiários deste RPPS,
CONVOCA  os Aposentados e Pensionistas vinculadas a  esta Autarquia  para   comparecerem ao Instituto
de Previdência  Social de Campo Novo de RondôniaIPECAN, para  realizarem o RECADASTRAMENTO
e a PROVA DE VIDA o servidor aposentado ou pensionista deverá apresentar os originais da
documentação abaixo indicada:

 

1.      APOSENTADOS

- Documento de identificação com foto podendo ser: Identidade (com emissão inferior a dez anos);
Habilitação em período válido;

- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física-CPF;

- Comprovante de residência atualizado, datado dos últimos três meses (conta de água, luz ou
telefone), ou na falta deste, declaração de residência;

- Comprovante de Inscrição no PASEP/PIS/NIT;

- Carteira de Trabalho

- Título de eleitor;

- Ato de concessão e publicação da aposentadoria, (portaria, decreto ou equivalente)

- Certidão de nascimento ou casamento.

Para os Aposentados por Invalidez: Laudo Médico Emitido por Profissional que ateste a
continuidade da Incapacidade Com data não superior a 120 (cento e vinte) dias;

 

2.      PENSIONISTAS

I- Documentos do Titular do Benefício/Pensão Caráter Obrigatório:

- Documento de identificação com foto podendo ser: Identidade (com emissão inferior a dez anos);
Habilitação em período válido;
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- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física-CPF;

- Comprovante de residência atualizado, datado dos últimos três meses (conta de água, luz ou
telefone), ou na falta deste, declaração de residência;

- Comprovante de Inscrição no PASEP/PIS/NIT;

- Carteira de Trabalho

 - Título de eleitor;

- Ato de concessão e publicação da aposentadoria; (Portaria)

- Certidão de nascimento ou casamento;

- Certidão de óbito do Instituidor da Pensão;

- Declaração de escolaridade do presente ano para pensionistas em idade escolar.

 

 3.      DEPENDENTES DOS APOSENTADOS:

- Documento de identificação com foto ou Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física-CPF;

- Comprovante de residência atualizado, datado dos últimos três meses (conta de água, luz ou
telefone), ou na falta deste, declaração de residência;

- Laudo médico atestando incapacidade definitiva, no caso de maior inválido;

- Termo de Curatela ou Interdição, no caso de inválido.

- Declaração de escolaridade do presente ano para dependentes em idade escolar.

 

As instruções para o  Recadastramento  e  Prova de Vida   a serem adotados está  publicado na
Portaria nº 005/2019  de  12 de abril de  2019, do Instituto de Previdência de Campo Novo de Rondônia-RO.

Período:  03 de maio de  2021 a  30 de Junho de 2021.

Local: Sede do Instituto de Previdência.

Horário: Das  08(oito) ás  13(treze) horas, de segunda a  sexta-feira, exceto dias  de feriados ou
ponto facultativo.

 

 

Campo  Novo de Rondônia-RO,  28  de abril  de 2021.
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RAFAEL A. SOARES DA CUNHA

Superintendente

Port. nº. 262/2021-GP-PMCNRO        

Av Costa e Silva, 2021 Centro CEP. 76.887-000 Campo Novo de Rondônia RO | Fone:69-3239-2090
e-mail: ipecan@camponovo.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por LUIZA MARIA DA SILVA SANTOS, Diretora de
Benefícios do IPECAN, em 29/04/2021 às 13:58, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com
fulcro no art. 18 do Decreto nº 001 de 04/01/2021.
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL AUGUSTO SOARES DA CUNHA,
SUPERINTENDENTE, em 29/04/2021 às 16:54, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 001 de 04/01/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.camponovo.ro.gov.br, informando
o ID 52165 e o código verificador 78293D46.

Docto ID: 52165 v1
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