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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2022 

 
 
 
  O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Balneário Piçarras – IPRESP, CONVOCA os SERVIDORES APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS, para o RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2022, que se realizará 
conforme especificado abaixo, na sede do IPRESP no Endereço Rua Eulálio da Trindade, 
76 Sala 03, Centro, Balneário Piçarras (em frente ao Fórum), no horário das 08h às 12h e 
13:30h às 17:30h, de segunda à sexta-feira. 

 
Os servidores aposentados e pensionistas devem preencher e assinar o Formulário 

de Atualização Cadastral (Anexo I) e devem apresentar-se junto à sede do IPRESP, 
munidos de todos os documentos constantes no Anexo II (Documentos), que estão 
disponíveis no site www.ipresp.sc.gov.br, no link “serviços”. 

   
  O recadastramento se dará da seguinte forma: 

 
 os aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, deverão 

acessar o site www.ipresp.sc.gov.br, no link “serviços”, baixar o formulário, 

preencher com os dados solicitados, assinar e entregar juntamente com os 
documentos solicitados no Anexo II (Documentos/fotocópias), na sede do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos de Balneário Piçarras - IPRESP, no 
endereço acima, até o dia 30/06/2022. 
 

 Os aniversariandos dos meses de junho a dezembro de 2022, deverão acessar o 
site www.ipresp.sc.gov.br, no link “serviços”, baixar o formulário, preencher com os 
dados solicitados, assinar e entregar juntamente com os documentos solicitados no 
Anexo II (Documentos/fotocópias), na sede do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos de Balneário Piçarras - IPRESP, no endereço acima, na data 

do seu aniversário ou no dia útil seguinte, caso seja final de semana ou feriado. 
 

Os servidores aposentados e pensionistas do Ipresp que não comparecerem ao 
recadastramento no prazo estabelecido acima, terão seus vencimentos suspensos  até a 
regularização da atualização cadastral. 

   
Balneário Piçarras, 24 de maio de 2022. 

    
 

 

 

Rosani Cesário Pereira 

Presidente do IPRESP 
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