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Aposentados e pensionistas deverão atualizar o cadastro no mês de aniversário

A partir de janeiro de 2017, aposentados e pensionistas do Instituto de
Previdência do Estado de Rondônia
passarão a fazer a atualização de
dados anualmente. A medida
atende as recomendações do Ministério da Previdência Social e é fundamental para qualificação do cálculo atuarial, mecanismo que norteia o Regime Próprio de Previdência Social – o RPPS.
Os beneficiários farão a regularização no mês de aniversário.
Os nascidos em janeiro terão todo o
mês para procurarem o Instituto ou
uma de suas regionais para informa
rem os dados solicitados e assim
sucessivamente. Quem não atender
ao prazo legal, corre o risco de ter o

pagamento bloqueado até a regularização.
O censo é obrigatório para todos os
pensionistas e aposentados provenientes dos órgãos do poder Executivo, inclusive as autarquias e fundações. Também os do Tribunal de
Justiça, Assembléia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública,
Tribunal de Contas, Polícias Civil e
Militar e Bombeiros.
Ne hu
eneficiário do Estado,
aposentado ou pensionista, que
receba proventos do Iperon, está
isento da atualização adastral ,
explica a diretora de Previdência
do Instituto, Universa Lagos.
O Iperon é o responsável pela

organização, implementação e
gerenciamento da programação e
fiscalização da execução do Censo
Cadastral Previdenciário. O órgão
também está encarregado de fazer
o cruzamento das informações cadastrais com outros sistemas previdenciários de outros regimes, como
o Data Prev, Informe, Cnis e RPPS.
Pensionistas e aposentados que
estejam fora do Estado, além da
documentação exigida de todos,
terão que encaminhar ao Instituto a
Declaração de Vida e Residência,
emitida e reconhecida em cartório.
Para os beneficiários que estão fora
do país a comprovação de vida deverá ser feita no Consulado ou Embaixada Brasileira onde estiverem.
A medida também é válida para
segurados que mesmo em Rondônia optarem pela atualização online, estes deverão encaminhar por
meio dos Correios, a Declaração de
Vida e Residência devidamente
reconhecida em cartório.
Em Porto Velho, o beneficiário que
estiver doente ou impossibilitado
de locomoção deverá comunicar o
fato ao Iperon, mediante a apresentação de laudo médico e um
profissional da área do Serviço Social irá ao local para comprovação
de vida. Em outras localidades, o
representante do beneficiário fará
o censo online e solicitará ao cartório local a presença de um cartorário, a fim de emitir a comprovação
de vida e residência do segurado.

Documentos necessários
para o Censo Previdenciário
2017

Conselho Superior reelegeu Maria
Rejane para mais um biênio

Censo Presencial dos Pensionistas

– documento de identidade com
foto; CPF; comprovante de residência atualizado ou declaração
de endereço registrada em cartório para aqueles que não possuírem comprovante no próprio
nome; contracheque atualizado.
Em caso de representante legal, o
mesmo deverá apresentar os seguintes documentos pessoais:
documento com foto, CPF e documento que comprove curatela,
tutela ou guarda judicial do pensionista.

Censo Presencial dos Aposentados

- documento de identificação com
foto; CPF; comprovante de residência atualizado ou declaração
de endereço registrada em cartório para aqueles que não possuírem comprovante no próprio
nome; contracheque atualizado;
PASEP, PIS ou NIT; certidão de
casamento atualizada ou escritura pública de união estável emitida em cartório. Em caso de representante legal, este deverá
apresentar documento com foto,
CPF e documento que comprove
curatela, tutela ou guarda judicial
do aposentado.

O Conselho Superior aprovou a
recondução da presidente do Iperon Maria Rejane Sampaio para o
biênio 2017-2018. A eleição aconteceu no dia 30 de novembro,
quando o Conselho esteve reunido ordinariamente.
De acordo com o conselheiro
Adriel Pedroso, a escolha do
nome de Maria Rejane para presidir o Iperon foi unânime. Para
ele, que representa os servidores,
ficou fácil votar na atual presidente, considerando o trabalho
que ela tem realizado no Instituto.
A escolha do presidente do Insti-

tuto é regulamentada pelo Regimento Interno do Conselho
Superior Previdenciário a quem
compete i di ar, por eio de u
terço de seus membros, preferencialmente, dentre os agentes
públicos estaduais detentores de
cargo efetivo com qualificação em
gestão pública ou previdenciária,
três candidatos à presidência do
Ipero . O regi e to ta é
estabelece
que
seja
da
competência do Conselho decidir
sobre
a
recondução
do
presidente. Maria Rejane foi a
primeira presidente eleita do
Instituto de Previdência.
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INSTITUTO REALIZOU A SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Gestores do Instituto, servidores
estaduais, membros dos Conselhos
de Administração, Fiscal e Superior
do Iperon, lideranças sindicais, representantes da Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros participaram da
2ª Audiência Pública promovida pelo
Instituto para debater assuntos pertinentes à Previdência Social do servidor rondoniense. Também estiveram presentes o ouvidor estadual,
Vicente Moura, que é presidente do
Conselho Fiscal e o ex-diretor do
Departamento de Regimes Próprios
de Previdência (RPPS) da Secretaria
de Previdência Social do Ministério
da Previdência, Otoni Guimarães.
A audiência foi mediada por Christian Norimitsu Ito, servidor do Ministério Público e membro do Conselho
de Administração (CAD). Adriel Pedroso dos Reis, que também integra
o CAD e o Conselho Superior, representando os servidores, fez uma
explanação sobre o regime previdenciário, abordando toda a situação
do Iperon, baseado nos últimos dados estatísticos. Ele também apresentou algumas propostas, visando a
sustentabilidade do Instituto, entre
as quais a contratação de atuário e
auditor, além de pessoal para a perícia médica; revisão da segregação de
massas; atualização da base cadastral; elevação da alíquota patronal
do fundo financeiro para 14% e manutenção da alíquota fundo capitalizado em 13,27%; bem como a redefinição da responsabilidade pelo
pagamento do auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário maternidade e
salário-família para os poderes e
órgãos.
Adailton Silva Lima, que também é
membro do CAD e representa os
servidores do Executivo, falou sobre
fontes de custeio, alertando para a
necessidade de novas fontes e enfatizou a importância de atualizaçãocadastral dos beneficiários mais freqüente.

eSocial unifica escrituração digital

Servidor do Iperon representa RO em encontro nacional

O ente Social (eSocial) é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É um projeto do governo
federal que vai unificar a prestação de informações pelo empregador
em relação aos seus trabalhadores, tais como cadastramento, vínculos,
contribuições previdenciárias e folha de pagamento, entre outros. Está
sendo gerido pela Caixa Econômica Federal, INSS, Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho e Receita Federal. A definição foi apresentada na Reunião Técnica proposta pelo
Comitê Gestor do eSocial para Órgãos Públicos realizada nos dias 29 e
30 de novembro e 1º de dezembro, em Recife, do qual participou o
servidor do Iperon Airton Mendes Veras.

Informativo
- Instituto
de Previdência do Estado e Rondônia
Informativo IPERON - Instituto
de Previdência do Estado de Rondônia
– NovembroIPERON
e Dezembro
/ Ano 2016
3
3 - Nº 01 / Ano 2016

APOSENTADOS SE REÚNEM NO PROJETO HUMANIZANDO

O projeto Humanizando a Aposentadoria, voltado para servidores que já deixaram a ativa, e
que foi realizado pelo Iperon em
novembro, trouxe uma proposta
diferenciada para auxiliar os
participantes, que por algum
motivo não podem frequentar
uma academia: a ginástica em
casa, executada com recursos
simples e em geral disponíveis
em qualquer moradia.
A educadora física Sirlei Faial,
que coordena o Programa de
Ginástica Laboral em Rondônia,
mostrou os inúmeros exercícios
que se pode fazer com o cabo
de vassoura, por exemplo.
A novidade fez sucesso na turma

DIRETORIA DO IPERON

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Presidente do Iperon
Universa Lagos
Diretora de Previdência

que também ficou muito satisfeita com a palestra interativa da
psicóloga Elizete Gonçalves, do
Núcleo de Saúde Ocupacional da
Secretaria de Educação (Seduc).
A manhã de lazer aconteceu no
Clube dos Procuradores, na Zona
Leste da capital. O Instituto colocou um micro ônibus a disposição dos participantes.
O Humanizando a Aposentadoria
é um projeto recomendado pelo
Ministério da Previdência Social
e tem sido realizado todos os
anos pelo Iperon, proporcionando aos aposentados a oportunidade de construírem novas
amizades.

Email(s)
IPERON/PORTO VELHO/FALE
CONOSCO/OUVIDORIA

Presidente@iperon.ro.gov.br

Regional de Ariquemes

iperon.ariquemes@hotmail.com biloska_juliana@hotmail.com

Regional de Cacoal

lurosso@iperon.ro.gov.br

Regional de Guajará-Mirim

jobson@iperon.ro.gov.br suelykaratino@iperon.ro.gov.br

Regional de Ji-Paraná

katiafernandes@gmail.com marizete@iperon.ro.gov.br

Regional de Rolim de Moura

rolimdemoura@iperon.ro.gov.br
spagnolreis@hotmail.com

Regional de Vilhena

joaoantonio@iperon.ro.gov.br
sara@iperon.ro.gov.br

Neuracy Rios da Silva Freitas Rios
Diretora Administrativo e Financeiro
José Mário do Carmo Melo
Diretor Técnico
Endereço

Av. Sete de Setembro, 2557 - Bairro Nossa Senhora das Graças
Porto Velho, RO
CEP 76804141
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