
NOME COMPLETO DO PENSIONISTA

NOME COMPLETO DO PENSIONISTA

NOME COMPLETO DO PENSIONISTA

DT NASCIMENTO

DT NASCIMENTO

DT NASCIMENTO

CPF

CPF

CPF

(Q2) Dependentes legais - preencher com os dados dos filhos menores de 18 anos, que também recebem pensão

RECADASTRAMENTO 2015
Formulário de declaração - Pensionistas

É necessária a apresentação deste para o recadastramento

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL

ESTADO CIVIL DATA DE NASCIMENTO PARENTESCO CPF RG

RUA, AV, PRAÇA, ALAMEDA, ETC

DDD

DATA

Nº COMPL.

(Q3) DECLARAÇÃO - marque com  X  uma das opções no item I e preencha, se for o caso. Formulário sem marcação será devolvido

(Q1) Dados do Pensionista -  preencha todas as informações solicitadas abaixo

(Q4) Responsável Legal - preencher apenas se for Tutor, Guardião, Curador, Genitor, Procurador do PENSIONISTA ou no caso de Assinatura a rogo

(Q5) Referência de Contato – indique uma pessoa sem grau de parentesco e que não resida no mesmo endereço do pensionista
NOME COMPLETO

ENDEREÇO

NOME COMPLETO DO PENSIONISTA

ATENDENTE - CARIMBO/ASSINATURA/RF

CEP MUNICÍPIO

RUA, AV, PRAÇA, ALAMEDA, ETC

CEP MUNICÍPIO UF DDD TELEFONE

Nº COMPLEMENTO

BAIRRO

CPF RG UF

NOME COMPLETO DO PENSIONISTA

ESTADO CIVIL DATA DE NASCIMENTO GRAU DE PARENTESCO

UF

DT NASCIMENTO CPFNOME COMPLETO DO PENSIONISTA

Eu, pensionista do IPREM, declaro sob as penas da lei, o que segue:

I.(   ) NÃO vivo e nem vivi desde a habilitação como pensionista em relação de matrimônio ou de união estável com cônjuge ou companheiro(a);

  (    ) VIVO ou VIVI, desde a habilitação como pensionista em relação de matrimônio ou união estável com ___________________________________

__________________________________________________________________________que durou de ________________ até ________________.

II - Declaro ainda ter conhecimento de que a prestação de informações falsas e o recebimento de benefícios de modo indevido configuram, em tese, CRIMES 
com previsão no CÓDIGO PENAL, a seguir transcritos: Falsidade ideológica - Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, 
se o documento é particular. Estelionato - Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, 
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

III - Estou ciente de que o IPREM poderá, por todos os meios em direito admitidos, buscar conferir a verdade das declarações aqui prestadas, inclusive com 
remessa de dados ao Ministério Público para apurar a prática de eventuais crimes contra a Autarquia.
Local e data:

_________________________, ______, de ___________________ de__________.

                                                                                                                                             ___________________________________________________
                                                                                                                                                          Assinatura ou impressão digital do polegar direito

ATENÇÃO: SÓ ASSINE ESTA DECLARAÇÃO NA PRESENÇA DO OFICIAL DO CARTÓRIO OU DO SERVIDOR DO IPREM-SP

DESTAQUE AQUI PROTOCOLO DE ENTREGA (uso exclusivo do IPREM)

NÚMERO DA PENSÃO

Possui companheiro (a)?
(    ) SIM    (    ) NÃO

Possui companheiro (a)?
(    ) SIM    (    ) NÃO

Possui companheiro (a)?
(    ) SIM    (    ) NÃO

Possui companheiro (a)?
(    ) SIM    (    ) NÃO

RG

UF

UF

TELEFONE

TELEFONE

UNIDADE - IPREM

NÚMERO DA PENSÃO

BAIRRO

PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO



ESPAÇO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE

VOCÊ  IRÁ  PRECISAR  DESTES  DOCUMENTOS  PARA  FAZER  O  SEU  RECADASTRAMENTO  ANUAL:

DIRETO NO IPREM 
Endereços:   Galeria Prestes Maia - Endereço: Vale do Anhangabaú, Centro, São Paulo-SP.
                       Edifício Sede - Endereço: Av. Zaki Narchi nº 536, Vila Guilherme, São Paulo-SP.
I. Documento de identificação original com fotografia, válido em todo o território nacional;
II. Último demonstrativo de pagamento;
III. Formulário específico devidamente preenchido a ser assinado presencialmente; 
IV. Original e cópia reprográfica dos documentos que comprovem a alteração das informações constantes de seu        
cadastro; e
V. Original e cópia da Certidão de nascimento ou de casamento atualizada, emitida no ano de 2015, observadas as     
seguintes  exigências:
 a)  obrigatório para beneficiários a partir de 16 anos de idade;
 b)  beneficiários nascidos ou casados em outro país, deverão apresentar certidão emitida no ano de 2015, traduzida por 
tradutor juramentado;
 c) o instrumento público de estado civil, neste caso, servirá como documento substituto, na impossibilidade de
       atualização da certidão.

PELO CORREIO
CORRESPONDÊNCIA PARA: “Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - Seção de Cadastro e Documentação - Endereço: 
Av. Zaki Narchi nº 536, Vila Guilherme, CEP: 02029-000, São Paulo/SP", com Aviso de Recebimento – AR, que valerá somente 
como comprovante de entrega, acompanhado dos seguintes documentos:
I. Formulário específico devidamente preenchido, assinado com firma reconhecida por autenticidade, em cartório do
  território nacional, Embaixada ou Consulado do Brasil;
II. Cópia reprográfica autenticada dos documentos que comprovem a alteração das informações constantes de seu
  cadastro;
III. Original ou cópia reprográfica autenticada da certidão de nascimento ou de casamento atualizada, emitida no ano de  2015, 
observadas as seguintes exigências:
 a)  obrigatório para beneficiários a partir de 16 anos de idade;
 b)  beneficiários nascidos ou casados em outro país, deverão apresentar certidão emitida no ano de 2015, traduzida por 
tradutor juramentado;
 c) o instrumento público de estado civil, neste caso, servirá como documento substituto, na impossibilidade de
       atualização da certidão.

Prazo limite para devolução: até o último dia útil do mês de aniversário do pensionista.

Pensionista não alfabetizado deverá fazer o recadastramento em uma das unidades do IPREM.

O recadastramento por procuração, além dos documentos citados acima deve conter:
I. Original e/ou cópia reprográfica autenticada da procuração lavrada em cartório; outorgada no máximo há 12                          meses;
II. Original e/ou cópia reprográfica autenticada do Documento de identificação do procurador legalmente instituído,  com 
fotografia, válido em todo o território nacional;
III. Original e/ou cópia reprográfica autenticada do cartão do Cadastro Pessoas Físicas – CPF; 

Se você errar na hora do preenchimento, outro formulário pode ser impresso no site do IPREM na internet:
www.prefeitura.sp.gov.br/recadastramento-iprem

Atenção sua pensão poderá ser extinta se ocorrer um destes casos

LEI MUNICIPAL Nº 15.080, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009: ART. 21 Extingue-se o direito do beneficiário à pensão: I - pelo falecimento; II - pelo casamento; III - pela 
cessação da incapacidade ou invalidez; IV - pela opção a que se refere o parágrafo único do art. 16 desta lei (ART 16 -Nenhum beneficiário poderá receber mais de uma 
pensão municipal, salvo os filhos de genitores segurados ou nos casos de acumulação de cargos ou funções permitidos por lei); V - quando o beneficiário passar a 
conviver como companheiro, presente qualquer das condições previstas no art. 3º desta lei; VI - quando o filho, enteado ou tutelado atingir 21 (vinte e um) anos de idade 
ou emancipar-se.
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