
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DIVERSOS

Gabinete da Presidência

INFORMATIVO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IPE PREV Nº 12, DE 04 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do recadastramento anual para
pensionistas do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE
Prev.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE
PREV , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 14 da Lei Complementar nº 15.143, de 5 de abril de
2018, considerando o disposto no art. 49 e ss. da Instrução Normativa IPE Prev nº 10, de 28 de junho de 2021,

DETERMINA :

Art. 1º. Para fins de manutenção do benefício pensão por morte é obrigatório o recadastramento anual.

§1º. Exclusivamente para o exercício de 2022, com a finalidade de manutenção da percepção do benefício pensão
por morte, o recadastramento anual inicia-se a partir do dia 1º de julho de 2022 pelos pensionistas aniversariantes do mês de
agosto, seguindo-se os períodos de recadastramento conforme o mês de aniversário.

§2º. O disposto no caput não se aplica aos pensionistas habilitados no grau de filho estudante e equiparados, cuja
manutenção desta condição ocorre nos termos das normas específicas, e aos pensionistas habilitados no grau de filho menor e
equiparados, os quais estão dispensados do recadastramento anual.

Art. 2º. O recadastramento anual deverá ser realizado por um dos seguintes meios:

I - digital, por biometria facial, através do aplicativo App Servidor RS, utilizando-se dispositivos móveis ( smartphones
ou tablets ), conforme orientações disponíveis na Carta de Serviços publicada no site do IPE Prev;

II - presencial, em qualquer agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, inclusive nas localizadas
fora do Estado do RS, nos dias em que houver expediente bancário de atendimento ao público e mediante apresentação dos
documentos elencados na Carta de Serviços publicada no site do IPE Prev;



III - formulário eletrônico disponível no site do IPE Prev, exclusivamente na impossibilidade de o pensionista realizar o
recadastramento anual pelo aplicativo App Servidor RS e se encontrar fora do Estado ou em município que não possua agência
do BANRISUL, bem como aqueles que se encontrarem fora do País, com o envio dos documentos constantes na Carta de
Serviços publicada no site do IPE Prev.

Art. 3º. O preenchimento errôneo ou incompleto do formulário eletrônico referido no inciso III do artigo anterior, bem
como o não encaminhamento de todos os documentos exigidos, impossibilitará o recadastramento anual.

§1º. Verificada a necessidade de esclarecimentos, dados, diligências ou complementação de documentos, o setor
responsável pela análise da solicitação do recadastramento anual notificará o pensionista pelo e-mail informado no formulário
eletrônico, para que regularize a documentação e/ou complemente as informações necessárias à solicitação de manutenção do
benefício pensão por morte.

§2º. A notificação referida no caput deverá ser atendida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do envio do e-
mail de notificação, sob pena de indeferimento da solicitação de recadastramento anual.

Art. 4º. Os pensionistas que não procederem ao recadastramento anual entre o primeiro dia do mês anterior ao mês
do seu aniversário e termo final o último dia do mês posterior ao seu aniversário terão pagamento de seus benefícios
suspensos, conforme o disposto no art. 53 da IN IPE Prev nº 10/2021.

Art. 5º . Esta IN será reavaliada após a concessão, ao IPE Prev, de acesso aos relatórios do SIG/RPPS e SIRC, pela
Secretaria de Previdência - SPREV.

Art. 6º . Esta IN entra em vigor na data de sua publicação.
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