
PORTARIA Nº 45 

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CURITIBA, no uso da competência que lhe foi conferida pelo artigo 10 do Regimento Interno
anexo ao Decreto Municipal n.º 1.303, de 08 de dezembro de 2014, 
 
 
RESOLVE 
 
 
 
Art. 1.º Incluir os Anexos I a IX na Portaria nº 1311, de 18 de dezembro de 2018. 
 

 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, 8 de janeiro de 2019. 

 

Ary Gil Merchel Piovesan - Presidente do Instituto de

Previdência dos Servidores do Município de Curitiba
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ANEXO IV 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

inscrito no CPF/MF sob o nº__________________________ na qualidade de 

representante legal do beneficiário 

________________________________________ ______________________, 

inscrito no __________________________, pelo presente Termo de 

Responsabilidade comprometo-me a comunicar ao Instituto de Previdência o óbito 

ou a emancipação do beneficiário acima, no prazo de 30 (trinta) dias contados do 

fato, mediante a apresentação da respectiva certidão. 

Estou ciente que o descumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar 

à devolução de importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso, sujeitar-

me-á à responsabilização penal. 

 

Curitiba, ___ de ____________ de 201__. 

 

 

__________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO COM AVISO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
CURITIBA - IPMC, CONVOCA NOVAMENTE os servidores aposentados e 
pensionistas abaixo relacionados para o Censo Previdenciário e a Prova de Vida 
que acontecem em sua sede, sito à av. João Gualberto 623, Mezanino (1º Andar) –, 
Alto da Glória, Curitiba, Paraná, CEP 80030-000, na data e horário previamente 
agendados pelo IPMC, conforme critérios estabelecidos na Portaria n.º 1311, de 18 
de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de Curitiba n.º 239, 
para apresentação dos documentos necessários para realização do Censo 
Previdenciário e a Prova de Vida, tudo de conformidade com a correspondência 
enviada com Aviso de Recebimento (AR) para o endereço constante na base de 
dados do IPMC. Também de acordo com a Portaria nº 1311/fica impossibilitado a 
utilização de serviços do Cartão Qualidade até que sejam atendidas todas as 
exigências para conclusão do Censo Previdenciário e Prova de Vida. 

 

Informamos ainda que, com base no Artigo 64, § 2º, do Decreto Municipal nº 953, de 
19 de outubro de 2004, o não comparecimento injustificado até a data limite 
acarretará a SUSPENSÃO DO PAGAMENTO do respectivo benefício. 

 

NOMES:  
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

EDITAL DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
CURITIBA - IPMC, com base no art. 64, § 2º do Decreto Municipal nº 953/2004, em 
face do não atendimento às convocações relativas ao Censo Previdenciário à Prova 
de Vida, publicadas no Diário Oficial do Município n.º , de (dia) de (mês) de (ano) e 
n.º, de  (dia) de (mês) de (ano), SUSPENDE o pagamento dos benefícios 
previdenciários dos servidores aposentados e pensionistas abaixo relacionados e 
informa que a sua reativação será realizada somente após a conclusão do Censo 
Previdenciário, com a apresentação da documentação necessária e realização da 
Prova de Vida no IPMC, sito à av. João Gualberto 623, Mezanino (1º Andar), Alto da 
Glória, Curitiba, Paraná, CEP 80030-000. 

 

NOMES: 
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ANEXO IX  
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 Autorizo o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Curitiba (IPMC)  expedir de Mensagens de texto via: SMS, e-mail, aplicativos 
multiplataformas, aplicativos de mensagens instantâneas, e/ou aplicações/sistemas 
de comunicação com o objetivo de enviar informações referentes ao meu benefício 
previdenciário, solicitar atualização e/ou complementação de dados cadastrais, 
mobilizar para comparecimento, comunicar sobre os pagamentos dos proventos, 
informar sobre processos de concessão e revisão de benefícios e sobre ações, 
programas, e serviços disponibilizados pelo IPMC. 

Declaro: 

1. Ter conhecimento que o IPMC poderá enviar mensagens, via os canais de 
comunicação supracitados; 
2. Estar ciente de que poderei solicitar informações presenciais a qualquer tempo 
quanto a meu benefício previdenciário; 
3. Que conferi e sou responsável pela veracidade dos dados informados ao IPMC, 
em especial os referentes ao endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone por 
mim apresentados neste ato; 
4. Responsabilizar-me por manter o meu endereço eletrônico (e-mail) e contato 

telefônico sempre atualizados; 

5. Estar ciente de que devo informar imediatamente ao IPMC qualquer alteração de 

meus dados cadastrais, especialmente o endereço eletrônico (e-mail) e telefone, 

utilizado para o recebimento de informações. 

6. Estar ciente de que, em caso de cancelamento de benefício, o envio de 

mensagens poderá ser suspenso. 

8. Estar ciente que poderei modificar minha opção pelo recebimento ou não de 
mensagens pelos meios de comunicação definidos pelo IPMC, a qualquer tempo. 
 

Não autorizo o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Curitiba (IPMC) enviar Mensagens de texto via: SMS, e-mail, aplicativos 
multiplataformas, aplicativos de mensagens instantâneas, e/ou aplicações/sistemas 
de comunicação. 

Curitiba, _____ de __________ 20____. 
 
Nome Completo do Beneficiário: ________________________________ 
Matrícula: ________________________ 
Documento de Identificação: ____________________ Órgão Expedidor/UF: 
_________________ 
Telefone: ___________________ 

 
________________________________________ 

Assinatura do beneficiário ou seu representante legal 
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